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PREDSLOV 
 
Dočasná vysokoškolská učebnica CHÉMIA I — príklady a úlohy je určená pre 

študentov denného bakalárskeho štúdia a bakalárskeho štúdia popri zamestnaní na všetkých 
fakultách TU v Košiciach.  

Náplň učebnice vychádza z vyučovacieho cieľa a úloh chémie ako základnej 
prírodovednej disciplíny pre budúcich bakalárov. Učebnica je spracovaná na základe 
dlhoročných pedagogických skúseností autorov s cieľom pomôcť hlavne študentom prvých 
ročníkov pri osvojovaní si základných vedomostí zo všeobecnej chémie. 

Prvá kapitola je venovaná základom chemického názvoslovia, zostavovaniu 
a vyčíslovaniu jednoduchých rovníc. Kapitola 2 sa zaoberá výpočtami zo zloženia zlúčenín 
a výpočtami z chemických rovníc ako je molový pomer, hmotnostný pomer, objemový pomer 
a zmiešanými pomermi na základe zákonov ideálnych plynov. Kapitola 3 popisuje techniku 
určovania stechiometrických koeficientov zložitejších oxidačno—redukčných rovníc. Spôsoby 
vyjadrovania koncentrácie roztokov, zmiešavanie roztokov ako aj koncentrácia kyselín, zásad 
a ich vodíkový exponent sú náplňou kapitoly 4. O zákonitostiach priebehu chemických reakcií 
pojednávajú kapitoly 5 a 6. Elektrolýze iónových roztokov a tavenín je venovaná kapitola 7. 

Jednotlivé kapitoly sú uvedené krátkou teoretickou časťou. Text je doplnený o niekoľko 
typických príkladov, v ktorých poukazujeme na spôsoby ich riešenia. Za ním nasleduje súbor 
príkladov s uvedením výsledkov.   

Za každý návrh, ako aj pripomienky, ktoré prispejú ku skvalitneniu našej práce, budeme 
vďační. 
 
 
 
 
 
Autori  
 
 
 
 
 
 
 
 Autori ďakujú Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky za 
finančnú pomoc, vďaka ktorej bolo možné vydať túto učebnicu. 



 5

1 CHEMICKÉ NÁZVOSLOVIE A ROVNICE 
 
 Chemické názvoslovie sa skladá z chemického názvoslovia prvkov a zlúčenín. 

Názvoslovie prvkov tvorí chemický názov prvku a jeho chemická značka, ktorá je 
odvodená z latinského názvu. Názvy a značky sú uvedené v periodickej sústave prvkov. 

Názvoslovie zlúčenín je tvorené chemickým názvom zlúčeniny a jej chemickým 
vzorcom.  

Základným pojmom, na ktorom je vybudované chemické názvoslovie anorganických 
zlúčenín, je oxidačné číslo. Oxidačné číslo atómu prvku v zlúčenine je náboj atómu, ktorý by 
vznikol pri rozpade chemickej väzby, ak by sa väzbové elektróny prisúdili 
elektronegatívnejšiemu atómu. 
 Pri tvorení názvov a vzorcov chemických zlúčenín sa predpokladá znalosť 
gymnaziálneho učiva. 
 
Pravidlá pre určovanie oxidačného čísla 

 
Pri určovaní oxidačného čísla je potrebné riadiť sa nasledovnými pravidlami: 
  1. Oxidačné číslo atómu prvku je 0, ak je atóm prvku v atomárnom alebo molekulovom stave 
 (napr. H0, H2

0, O0, O2
0, O3

0, P4
0, atóm horčíka i kovový horčík Mg0, atóm železa i kovové 

železo Fe0). 
  2. Oxidačné číslo atómu vodíka v zlúčeninách s polokovmi a nekovmi je I  
 (napr. HIF-I, HICl-I, H2

IO-II, H2
IS-II, H2

ISe-II, N-IIIH3
I, C-IVH4

I ). 
  3. Oxidačné číslo atómu vodíka v zlúčeninách s kovmi je často –I  
 (napr. LiIH-I, CaIIH2

-I). 
  4. Oxidačné číslo atómu kyslíka je v prevažnej väčšine kyslíkatých zlúčenín –II  
 (napr. Li2

IO-II, CaIIO-II, B2
IIIO3

-II, CIVO2
-II, N2

VO5
-II, SVIO3

-II, Cl2
VIIO7

-II, OsVIIIO4
-II, 

HIClIO-II, H2
IZnIIO2

-II , HIBIIIO2
-II, H2

ICIVO3
-II, HINVO3

-II, H2
ISVIO4

-II, HIClVIIO4
-II , H2

IOsVIIIO4
-II). 

 
Výnimky: 

-oxidačné číslo atómu kyslíka v peroxidoch —O—O— tj. O2
-II je – II / 2= –I  

(napr. H2
IO2

-II, Li2
IO2

-II , CaIIO2
-II), 

-oxidačné číslo atómu kyslíka v hyperperoxidoch O2
-I je – I / 2  

(napr. KIO2
-I), 

-oxidačné číslo atómu kyslíka v ozonidoch O3
-I je – I / 3 

(napr. KIO3
-I), 

-oxidačné číslo atómu kyslíka vo fluoridoch kyslíka je I resp. II 
(O2

IF2
-I , OIIF2

-I). 
 

  5. Oxidačné číslo jednoatómových iónov sa rovná iónovému mocenstvu  
 (napr. NaI je ekvivalentné Na1+ označované ako Na+, 
 Cl-I je ekvivalentné Cl1- označované ako Cl-, 
 MgII je ekvivalentné Mg2+, 
 O-II je ekvivalentné O2-). 
  6. Oxidačné číslo atómov prvkov v zlúčenine, ktorá neobsahuje kyslík ani vodík, sa určuje 

podľa veľkosti ich elektronegativít (napr. LiIF-I, Si3
IVN4

-III, CIVCl4
-I). 

  7. Súčet oxidačných čísiel všetkých atómov prvkov tvoriacich molekulu zlúčeniny sa rovná 0  
(napr. v H2SO4; H2

ISVIO4
-II  t.j. 2.(+1) + 1.(+6) + 4.(-2) = 0 

     v MgCO3; MgIICIVO3
-II t.j. 1.(+2) + 1.(+4) + 3.(-2) = 0). 
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  8. Súčet oxidačných čísiel všetkých atómov prvkov tvoriacich viacatómový ión zlúčeniny sa 
  rovná iónovému mocenstvu 

 (napr. síranový anión SO4
2-: (SVIO4

-II)2-  t.j. 1.(+6) + 4.(-2) = -2, 
           amónny katión NH4

+:  (N-IIIH4
I)+ t.j. 1.(-3) + 4.(+1) = +1). 

  9. Oxidačné číslo atómu fluóru v zlúčeninách je len –I 
      (napr. NaIF-I, CaIIF2

-I). 
10. Oxidačné číslo alkalických kovov v zlúčeninách je I  
      (LiI, NaI, KI, RbI, CsI, FrI resp. Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, Fr+). 
11. Oxidačné číslo kovov alkalických zemín v zlúčeninách je II  
      (CaII, SrII, BaII resp. Ca2+, Sr2+, Ba2+). 
12. Maximálne oxidačné číslo atómu prvku v zlúčeninách sa spravidla  
 rovná číslu skupiny prvku 
 (vápnik patrí do II.A, jeho maximálne oxidačné číslo je CaII;  
 mangán patrí do VII.B, jeho maximálne oxidačné číslo je MnVII; 
 osmium patrí do VIII.B, jeho maximálne oxidačné číslo je OsVIII; 
 chlór patrí do VII.A, jeho maximálne oxidačné číslo je ClVII). 
13. Minimálne oxidačné číslo atómu prvku v zlúčeninách sa rovná číslu skupiny prvku —8 
 resp. je to náboj, ktorý vznikne doplnením elektrónov daného prvku do dubletu alebo do 

oktetu. 
 (vodík patrí do I.A, jeho minimálne oxidačné číslo je 1 – 2 = –1 resp. – I t.j. H-I alebo H-, 

dublet; hydrid, 
 kyslík patrí do VI.A, jeho minimálne oxidačné číslo je 6 – 8 = –2 resp. – II t.j. O-II alebo O2-, 

oktet; oxid, 
 dusík patrí do V.A, jeho minimálne oxidačné číslo je 5 – 8 = –3 resp. – III t.j. N-III alebo N3-, 

nitrid, 
 uhlík patrí do IV.A, jeho minimálne oxidačné číslo je 4 – 8 = –4 resp. – IV t.j. CIV alebo C4+, 

karbid). 
 
 
 
 

Názvoslovné prípony pre kladné oxidačné čísla atómov 
 

Ox. 
číslo 

Prípona katiónov Prípona 
oxokyselín 

Prípona aniónov 
oxokyselín 

I -ný -ná -nan 
II -natý -natá -natan 
III -itý -itá -itan 
IV -ičitý -ičitá -ičitan 

V -ičný 
-ečný 

-ičná 
-ečná 

-ičnan 
-ečnan 

VI -ový -ová -an 
VII -istý -istá -istan 
VIII -ičelý -ičelá -ičelan 
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Príklady použitia názvoslovných prípon pre kladné oxidačné čísla atómov v oxidoch, 
oxokyselinách a soliach oxokyselín: 
 

 
Pre záporné oxidačné čísla atómov sa používa prípona -id (Cl-I chlorid, O-II oxid, N-III nitrid,  
C-IV karbid). Prípona -id nevyjadruje číselnú hodnotu oxidačného čísla. 
 Súčet súčinov mocenstva a indexu elektropozitívnej a elektronegatívnej časti 
stechiometrickej zlúčeniny sa rovná nule, t.j. súčin mocenstva a indexu elektropozitívnej časti 
stechiometrickej zlúčeniny sa musí rovnať súčinu mocenstva a indexu jej elektronegatívnej 
časti. Uvedená skutočnosť sa uplatňuje ako krížové pravidlo. 
 
Al 2-             Ca 

1
             H 

2
1+            Al 

1
3+

3
1-         Al 

22
3+O 

3    3
2+ (OH) 

2
1-  (SO4) 1

2-  (HSO4) 3+ (SO4) 3
2-

 
Oxidy sú zlúčeniny katiónov R+x s aniónom O2-.
Všeobecný vzorec R2OX (číselné indexy u vzorcov s párnymi koeficientami sa krátia). 
Názov sa skladá z : 
- podstatného mena oxid, 
- prídavného mena, vytvoreného z názvu prvku R s názvoslovnou príponou, zodpovedajúcou 
oxidačnému číslu. 
 
 

Oxid. 
číslo R+x Prípona Vzorec Názov Oxid. 

číslo R+x Prípona Vzorec Názov 

I -ný 

Na2O 
Cu2O 
Cl2O  
N2O 

Oxid sodný 
Oxid meďný 
Oxid chlórny 
Oxid dusný 

V -ečný 
-ičný 

P2O5
V2O5
Cl2O5
N2O5

Oxid fosforečný 
Oxid vanadičný 
Oxid chlorečný 
Oxid dusičný 

II -natý 

FeO 
CuO 
MgO 
NO 

Oxid železnatý 
Oxid meďnatý 
Oxid horečnatý 
Oxid dusnatý 

VI -ový 

SO3
CrO3
TeO3
WO3

Oxid sírový 
Oxid chrómový 
Oxid telúrový 
Oxid volfrámový 

III -itý 

Fe2O3 
Al2O3 
C12O3 
N2O3

Oxid železitý 
Oxid hlinitý 
Oxid chloritý 
Oxid dusitý 

VII -istý 

I2O7 
Re2O7 
Cl2O7 
Mn2O7

Oxid jodistý 
Oxid renistý 
Oxid chloristý 
Oxid manganistý 

IV -ičitý 

SO2 
CO2 
SiO2 
NO2

Oxid siričitý 
Oxid uhličitý 
Oxid kremičitý 
Oxid dusičitý 

VIII -ičelý 

OsO4
RuO4
XeO4
 

Oxid osmičelý 
Oxid ruteničelý 
Oxid xenoničelý 
 

Oxidy Oxokyseliny Soli oxokyselín Ox. číslo 
vzorec názov vzorec názov vzorec názov 

I Cl2O chlórny HClO chlórna NaClO chlórnan 
II ZnO zinočnatý H2ZnO2 zinočnatá Na2ZnO2 zinočnatan
III B2O3 boritý HBO2 boritá NaBO2 boritan 
IV CO2 uhličitý H2CO3 uhličitá Na2CO3 uhličitan 

V N2O5
P2O5

dusičný 
fosforečný 

HNO3 
HPO3

dusičná  
fosforečná 

NaPO3
NaNO3

fosforečnan 
dusičnan 

VI SO3 sírový H2SO4 sírová Na2SO4 síran 
VII Cl2O7 chloristý HClO4 chloristá NaClO4 chloristan 
VIII OsO4 osmičelý H2OsO4 osmičelá Na2OsO4 osmičelan 
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Peroxidy sú zlúčeniny katiónov R+x s aniónom O2
2-. 

Všeobecný vzorec R2O2 — pre alkalické kovy, RO2 — pre kovy alkalických zemín. 
Názov sa skladá z : 
- podstatného mena peroxid, 
- prídavného mena, vytvoreného z názvu prvku  R s názvoslovnou príponou, zodpovedajúcou 
oxidačnému číslu. 
 

 Ox. číslo R+x Vzorec Názov Vzorec Názov 
I Na2O2 Peroxid sodný K2O2 Peroxid draselný Príklady 
II SrO2 Peroxid strontnatý BaO2 Peroxid bárnatý 

Výnimky I H2O2 Peroxid vodíka — — 
 
Hyperoxidy sú zlúčeniny katiónov R+x s aniónom O2

-. Všeobecný vzorec R(O2)x. 
Názov sa skladá z: 
- podstatného mena hyperoxid, 
- prídavného mena, vytvoreného z názvu prvku R s názvoslovnou príponou, zodpovedajúcou 
oxidačnému číslu. 
 
Ox. číslo R+x Vzorec Názov Vzorec Názov 

NaO2 Hyperoxid sodný KO2 Hyperoxid draselný I 
RbO2 Hyperoxid rubídny CsO2 Hyperoxid cézny 

II Ca(O2)2 Hyperoxid vápenatý Ba(O2)2 Hyperoxid bárnatý 
 
Ozonidy sú zlúčeniny katiónov R+x  s aniónom O3

-. Všeobecný vzorec RO3.  
Názov sa skladá z : 
- podstatného mena ozonid, 
- prídavného mena, vytvoreného z názvu prvku R s názvoslovnou príponou, zodpovedajúcou 
oxidačnému číslu. 
 
Ox. číslo R+x Vzorec Názov Vzorec Názov 

LiO3 Ozonid lítny NaO3 Ozonid sodný 
KO3 Ozonid draselný RbO3 Ozonid rubídny I 
CsO3 Ozonid cézny NH4O3 Ozonid amónny 

 
Hydroxidy sú zlúčeniny katiónov R+x s aniónom OH-. Všeobecný vzorec R(OH)x.  
Názov sa skladá z: 
- podstatného mena hydroxid, 
- prídavného mena, vytvoreného z názvu prvku R s názvoslovnou príponou, zodpovedajúcou 
oxidačnému číslu. 
 
Ox. číslo R+x Vzorec Názov Vzorec Názov 

LiOH Hydroxid lítny NaOH Hydroxid sodný I 
KOH Hydroxid draselný NH4OH Hydroxid amónny 
Mg(OH)2 Hydroxid horečnatý Ca(OH)2 Hydroxid vápenatý II Zn(OH)2 Hydroxid zinočnatý Co(OH)2 Hydroxid kobaltnatý 
Al(OH)3 Hydroxid hlinitý Ga(OH)3 Hydroxid galitý III Fe(OH)3 Hydroxid železitý Cr(OH)3 Hydroxid chromitý 
Ti(OH)4 Hydroxid titaničitý Zr(OH)4 Hydroxid zirkoničitý IV Sn(OH)4 Hydroxid ciničitý Ru(OH)4 Hydroxid ruteničitý 
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Hydridy sú zlúčeniny katiónov R+x s aniónom H-. Všeobecný vzorec RHx.  
Názov sa skladá z: 
- podstatného mena hydrid, 
- prídavného mena, vytvoreného z názvu prvku R s názvoslovnou príponou, zodpovedajúcou 
oxidačnému číslu. 
 

 Ox. číslo R+x Vzorec Názov Vzorec Názov 
LiH Hydrid lítny NaH Hydrid sodný I 
KH Hydrid draselný RbH Hydrid rubídny 
MgH2 Hydrid horečnatý CaH2 Hydrid vápenatý II SrH2 Hydrid strontnatý BaH2 Hydrid bárnatý 
AlH3 Hydrid hlinitý GaH3 Hydrid galitý 

Príklady 

III InH3 Hydrid inditý CeH3 Hydrid ceritý 
BH3 Borán B2H6 Diborán III 
B4H10 Tetraborán (10) B10H14 Dekaborán (14) 
SiH4 Silán GeH4 Germán 
Ge2H6 Digermán Ge3H8 Trigermán IV 
SnH4 Stanán PbH4 Plumbán 
TiH2 Hydrid titánu ZrH2 Hydrid zirkónu 

Výnimky 

Nevalenčné 
hydridy VH Hydrid vanádu NbH Hydrid nióbu 

 
 
 
Binárne zlúčeniny vodíka sú zlúčeniny katiónov H+ s nekovmi Anx-. Všeobecný vzorec 
HxAn. 
Názov sa skladá z: 
podstatného mena, vytvoreného z názvu prvku alebo skupiny An so spojkou o a slova vodík. 
 

 Ox. číslo Anx- Vzorec Názov Vzorec Názov 
HF Fluorovodík HC1 Chlorovodík -I 
HBr Bromovodík HI Jodovodík 

-II H2S Sírovodík (Sulfán) H2Se Selenovodík 
Príklady 

-I HCN Kyanovodík HSCN Rodanovodík 
NH3 Amoniak PH3 Fosfán 
AsH3 Arzán SbH3 Stibán -III 
BiH3 Bizmután   

Výnimky 

-IV CH4 Metán   
 
Kyseliny sú zlúčeniny, ktoré sú vo vodnom roztoku schopné odštepovať protóny H+. 
Všeobecný vzorec HxAn. Názov sa skladá z podstatného mena kyselina a prídavného mena, 
ktoré charakterizuje anión. 
 
Bezkyslíkaté kyseliny sú zlúčeniny katiónov H+ s nekovmi Anx-, ktoré sa pohltili vo vode 
za súčasnej disociácie.  
Názov sa skladá z: 
- podstatného mena kyselina, 
- prídavného mena, vytvoreného z názvu prvku alebo skupiny Anx- so spojkou o a slova vodík 
s príponou –ová. 
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Ox. číslo Anx- Vzorec Názov Vzorec Názov 
HF Kyselina fluorovodíková HCl Kyselina chlorovodíková -I 
HBr Kyselina bromovodíková HI Kyselina jodovodíková 

-II H2S Kyselina sírovodíková 
(sulfánová) H2Se Kyselina selenovodíková 

-I HCN Kyselina kyanovodíková HSCN Kyselina rodanovodíková 
(sulfokyanovodíková) 

 
 
Kyslíkaté kyseliny sú zlúčeniny kyselinotvorných oxidov s vodou. 
 Názov sa skladá z: 
- podstatného mena kyselina, 
- prídavného mena, vytvoreného z názvu kyselinotvorného prvku R s názvoslovnou 
 príponou, zodpovedajúcou oxidačnému číslu. 
 
Ox. číslo R+x Vzorec Názov Vzorec Názov 

I HClO Kyselina chlórna HBrO Kyselina brómna 
II H2ZnO2 Kyselina zinočnatá H2PbO2 Kyselina olovnatá 
III HClO2 Kyselina chloritá HNO2 Kyselina dusitá 
IV H2CO3 Kyselina uhličitá H2SiO3 Kyselina kremičitá 
V HClO3 Kyselina chlorečná HNO3 Kyselina dusičná 
VI H2SO4 Kyselina sírová H2CrO4 Kyselina chrómová 
VII HClO4 Kyselina chloristá HMnO4 Kyselina manganistá 
VIII H4XeO6 Kyselina xenoničelá H4OsO6 Kyselina osmičelá 

 
Názov kyselín, ktoré obsahujú v molekule jeden atóm kyselinotvorného prvku R s rovnakým 
oxidačným číslom a líšia sa len počtom atómov vodíka a kyslíka sa skladá z: 
- podstatného mena kyselina, 
- prídavného mena, vytvoreného z názvoslovnej jednotky hydrogen so základnou číslovkovou 
predponou, charakterizujúcou počet atómov vodíka a názvu kyselinotvorného prvku R s 
názvoslovnou príponou, zodpovedajúcou oxidačnému číslu. 
 
 

Číslovkové predpony používané v chemickom názvosloví 
 

Základné Násobné 
Číslo Názov Číslo Názov Číslo Názov 

1 mono 11 hendeka (undeka – lat. )   
2 di 12 dodeka dvakrát bis 
3 tri 13 trideka trikrát tris 
4 tetra 14 tetradeka štyrikrát tetrakis 
5 penta 20 ikosa päťkrát pentakis 
6 hexa 21 henikosa šesťkrát hexakis 
7 hepta 22 dokosa Zlomkové 
8 okta 30 triakonta 1/2 hemi 
9 nona (ennea – gréc.) 40 tetrakonta 1/2 semi (lat.) 

10 deka 50 pentakonta 2/3 sesqui (lat.) 
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Vzorec Názov Vzorec Názov 
HBO2 Kyselina hydrogenboritá H3BO3 Kyselina trihydrogenboritá 
H2SiO3 Kyselina dihydrogenkremičitá H4SiO4 Kyselina tetrahydrogenkremičitá 
HPO3 Kyselina hydrogenfosforečná H3PO4 Kyselina trihydrogenfosforečná 
H2TeO4 Kyselina dihydrogentelúrová H6TeO6 Kyselina hexahydrogentelúrová 
 
 
 
Izopolykyseliny sú kyseliny, ktoré obsahujú v molekule niekoľko atómov 
kyselinotvorného prvku R s rovnakým oxidačným číslom.  
Názov sa skladá z:  
- podstatného mena kyselina, 
- prídavného mena, vytvoreného z názvoslovnej jednotky hydrogen so základnou 
 číslovkovou predponou, charakterizujúcou počet atómov vodíka, názvu 
 kyselinotvorného prvku R so základnou číslovkovou predponou, charakterizujúcou počet 
 atómov kyselinotvorného prvku a názvoslovnou príponou, zodpovedajúcou oxidačnému 
 číslu. 
 
Vzorec Názov Vzorec Názov 

H3PO4 Kyselina trihydrogenfosforečná H2SO4 Kyselina dihydrogensírová 
H4P2O7 Kyselina tetrahydrogendifosforečná H2S2O7 Kyselina dihydrogendisírová 
H5P3O10 Kyselina pentahydrogentrifosforečná H2S3O10 Kyselina dihydrogentrisírová 
H6P4O13 Kyselina hexahydrogentetrafosforečná H2S4O13 Kyselina dihydrogentetrasírová
 
 
 
Heteropolykyseliny sú kyseliny, ktoré obsahujú v molekule atómy dvoch alebo viacerých 
rôznych kyselinotvorných prvkov. Ich názvy sa tvoria podobne ako názvy vyššie uvedených 
kyselín, ale názvoslovné prípony kyselinotvorných prvkov, zodpovedajúce oxidačnému číslu  
(s výnimkou poslednej) sú upravené tak, že koncovka —á (—ová) je nahradená koncovkou —
ano, a názvy kyselinotvorných prvkov sa navzájom oddeľujú pomlčkami. 
 

Vzorec Názov 
H9BMo12O42 Kyselina nonahydrogenboritano—dodekamolybdénová 
H8SiW12O42 Kyselina oktahydrogenkremičitano—dodekavolfrámová 
H4AsPO7 Kyselina tetrahydrogenarzeničnano—fosforečná 
H3As2PO9 Kyselina trihydrogendiarzeničnano—fosforečná 
H3PMo12O40 Kyselina trihydrogenfosforečnano—dodekamolybdénová 
H7PMo12O42 Kyselina heptahydrogenfosforečnano—dodekamolybdénová 
H6P2W18O62 Kyselina hexahydrogendifosforečnano— 18— volfrámová 
H7PW8Mo4O42 Kyselina heptahydrogenfosforečnano—oktavolfrámano—tetramolybdénová 
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Peroxokyseliny sú kyslíkaté kyseliny, v ktorých je atóm kyslíka –O– nahradený peroxo 
skupinou –O–O–. Ich názvy sa tvoria podobne ako názvy vyššie uvedených kyselín. Počet 
peroxo skupín sa vyznačuje číslovkovou predponou. 
 
Ox. číslo R+x Vzorec Názov 

III H—O—O—NO Kyselina peroxodusitá 
H—O—O—
CO(OH) 

Kyselina peroxouhličitá 
IV 

[—O—CO(OH)]2 Kyselina peroxodiuhličitá 
H—O—O—NO2 Kyselina peroxodusičná 
H—O—O—
PO(OH)2

Kyselina trihydrogenperoxofosforečná V 

[—OPO(OH)2]2 Kyselina tetrahydrogenperoxodifosforečná 
H—O—O—
SO2(OH) 

Kyselina peroxosírová 
VI 

[—O—SO2(OH)]2 Kyselina peroxodisírová 
 
 
Tiokyseliny sú kyslíkaté kyseliny, v ktorých je atóm kyslíka nahradený atómom síry. Ich 
názvy sa tvoria podobne ako názvy vyššieuvedených kyselín. Počet nahradených atómov 
kyslíka sa vyznačuje číslovkovou predponou. 
 
Ox. číslo R+x Vzorec Názov 

III HAsS2 Kyselina hydrogenditioarzenitá 
H2CS3 Kyselina dihydrogentritiouhličitá IV H2SnS3 Kyselina dihydrogentritiociničitá 
H3PS4 Kyselina trihydrogentetratiofosforečná V H3AsS4 Kyselina trihydrogentetratioarzeničná 

VI H2S2O3 Kyselina dihydrogentiosírová 
 
Soli sú zlúčeniny, ktoré vznikajú neutralizáciou kyselín zásadami alebo nahradením atómov 
vodíka vo vzorci kyseliny inými atómami alebo skupinami. Všeobecný vzorec solí  je KtxAny . 
Ich názov sa skladá z podstatného mena, ktoré charakterizuje aniónovú časť soli a prídavného 
mena, ktoré charakterizuje katiónovú časť soli. 
 
Soli bezkyslíkatých kyselín sú soli, ktoré vznikajú neutralizáciou bezkyslíkatých kyselín. 
Názov sa skladá z : 
- podstatného mena, vytvoreného z názvu aniónu An s príponou -id, 
- prídavného mena, vytvoreného z názvu katiónu Kt s príponou, zodpovedajúcou 
 oxidačnému číslu. 
 
Ox. číslo Kt+x Vzorec Názov Vzorec Názov 

I NaBr Bromid sodný KI Jodid draselný 
II MgCl2 Chlorid horečnatý NiS Sulfid nikelnatý 
III AlCl3 Chlorid hlinitý Fe2S3 Sulfid železitý 
IV SiS2 Sulfid kremičitý TeBr4 Bromid teluričitý 
V PCl5 Chlorid fosforečný As2S5 Sulfid arzeničný 
VI SF6 Fluorid sírový PtF6 Fluorid platinový 
VII BrF7 Fluorid bromistý IF7 Fluorid jodistý 
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Soli kyslíkatých kyselín  vznikajú neutralizáciou kyslíkatých  kyselín. 
Názov sa skladá z: 
- podstatného mena, vytvoreného z názvu kyselinotvorného prvku R s príslušnou 
názvoslovnou príponou, 
- prídavného mena, vytvoreného z názvu katiónu Kt s príponou, zodpovedajúcou jeho 
oxidačnému číslu. 
 

Ox. číslo R+x Vzorec Názov Vzorec Názov 
I KClO Chlornan draselný KBrO Bromnan draselný 
II SrZnO2 Zinočnatan strontnatý CaPbO2 Olovnatan vápenatý 
III NaClO2 Chloritan sodný KNO2 Dusitan draselný 
IV MgCO3 Uhličitan horečnatý CaSiO3 Kremičitan vápenatý 
V KClO3 Chlorečnan draselný NaNO3 Dusičnan sodný 
VI CaSO4 Síran vápenatý BaCrO4 Chroman bárnatý 
VII KClO4 Chloristan draselný KMnO4 Manganistan draselný 
VIII BaOsO5 Osmičelan bárnatý ZnXeO5 Xenoničelan zinočnatý 

 
Počet atómov v molekule sa udáva základnými gréckymi číslovkami. Počet atómových skupín sa 
udáva násobnými gréckymi číslovkami a názov atómovej skupiny sa píše do zátvoriek. 
 

Vzorec Názov Vzorec Názov 
Na2B4O7 Tetraboritan disodný K2Cr2O7 Dichroman didraselný 
Na4P2O7 Difosforečnan tetrasodný K5P3O10 Trifosforečnan pentadraselný
(NH4)2CrO4 Chroman diamónny (NH4)2Cr2O7 Dichroman diamónny 

 
Vzorec Názov Vzorec Názov 

Cd3(AsO4)2 Bis(arzeničnan) trikademnatý Al2(SO4)3 Tris(síran) dihlinitý 
Th3(PO4)4 Tetrakis(fosforečnan) tritoričitý Zr3(PO4)4 Tetrakis(fosforečnan) trizirkoničitý

 
Hydrogensoli sú soli, ktoré obsahujú vo svojom anióne atóm vodíka.  
Názov sa skladá z: 
- podstatného mena, vytvoreného z názvoslovnej jednotky hydrogen s číslovkovou 
predponou,  charakterizujúcou počet atómov vodíka v anióne soli a názvu kyselinotvorného 
prvku R s  príponou, zodpovedajúcou oxidačnému číslu, 
- prídavného mena, vytvoreného z názvu katiónu Kt s príponou, zodpovedajúcou 
oxidačnému  číslu. 
 

Vzorec Názov Vzorec Názov 
NaHS Hydrogensulfid sodný NH4HF2 Hydrogendifluorid amónny 
Na2HasO3 Hydrogenarzenitan disodný Na2HasO4 Hydrogenarzeničnan disodný 
Na2HPO4 Hydrogenfosforečnan disodný NaH2PO4 Dihydrogenfosforečnan sodný 
CaHPO4 Hydrogenfosforečnan vápenatý Ca(H2PO4)2 Bis(dihydrogenfosforečnan) vápenatý 
NaHSO3 Hydrogensiričitan sodný KHSO4 Hydrogensíran draselný 

 
Zásadité soli sú soli, ktoré obsahujú hydroxidové alebo oxidové anióny. Ich aniónová časť je 
zložená minimálne z dvoch zložiek. Názvy aniónov sa uvádzajú v abecednom poradí 
a navzájom sa oddeľujú pomlčkami.  
Názov sa skladá z: 



 14

- podstatného mena, vytvoreného z názvov aniónov An s príponami, zodpovedajúcimi
 oxidačným číslam, 
- prídavného mena, vytvoreného z názvu katiónu Kt s príponou, zodpovedajúcou oxidačnému
 číslu. 
 

Vzorec Názov 
MnO(OH)2 Dihydroxid—oxid manganičitý 
BiOCl Chlorid—oxid bizmutitý 
PbOHBr Bromid—hydroxid olovnatý 
BiONO3 Dusičnan—oxid bizmutitý 
Cu2(OH)2CO3 Dihydroxid—uhličitan dimeďnatý 
Cu3(OH)2(CO3)2 Dihydroxid—bis(uhličitan) trimeďnatý 
Pb3(OH)2(CO3)2 Dihydroxid—bis(uhličitan) triolovnatý 
Ca5OH(PO4)3 Tris(fosforečnan)—hydroxid pentavápenatý 
 
Podvojné a zmiešané soli sú soli, ktoré obsahujú v molekule dva alebo viac katiónov 
alebo aniónov, alebo aj katiónov aj aniónov. Názvy aniónov sa uvádzajú v abecednom 
poradí a navzájom sa oddeľujú pomlčkami. Názvy katiónov sa uvádzajú v poradí klesajúcich 
mocenstiev a pri rovnakom mocenstve v poradí rastúcich protónových čísiel (avšak 
viacatómové katióny sa uvádzajú ako posledné). Prípona -ý prvého katiónu sa nahrádza spojkou 
o.  
 

Vzorec Názov 
KAl(SO4)2 Bis(síran) hlinito—draselný 
KCr(SO4)2 Bis(síran) chromito—draselný 
Na(NH4)2(NO3)3 Tris(dusičnan) sodno—diamónny 
NH4Fe(SO4)2 Bis(síran) železito—amónny 
CuFeSiO4 Kremičitan železnato—meďnatý 
BCl(SO4) Chlorid—síran boritý 
 
Hydráty a solváty sú zlúčeniny, ktoré obsahujú v molekule vodu alebo inú solvoskupinu. 
Názov sa skladá z podstatného mena hydrát s číslovkovou predponou, charakterizujúcou počet 
molekúl vody (z číslovkovej predpony a názvu inej solvoskupiny) a názvu soli v genitíve. 
 

Vzorec Názov 
LiNO3 ·1/2H2O Hemihydrát dusičnanu lítneho 
CaSO4 ·2H2O Dihydrát síranu vápenatého 
CuSO4 ·5H2O Pentahydrát síranu meďnatého 
FeSO4 ·7H2O Heptahydrát síranu železnatého 
Na2SO4 ·10H2O Dekahydrát síranu disodného 
Na3PO4 ·12H2O Dodekahydrát fosforečnanu trisodného 
AlCl3.4NH3 Tetraamoniakát chloridu hlinitého 
 
Binárne nevalenčné zlúčeniny sú zlúčeniny, v ktorých oxidačné čísla atómov 
jednotlivých prvkov sa nedajú jednoznačne určiť. Názov sa skladá z dvoch podstatných mien. 
Prvé je vytvorené z názvu elektronegatívnejšieho prvku s názvoslovnou príponou –id. Druhé je 
vytvorené z názvu elektropozitívnejšieho prvku v genitíve. Počet atómov jednotlivých prvkov sa 
udáva číslovkovou predponou. 
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Vzorec Názov Vzorec Názov 
Cr4B Borid tetrachrómu Cr2B Borid dichrómu 
CrB Borid chrómu Cr3B4 Tetraborid trichrómu 
CrB2 Diborid chrómu SiC Karbid kremíka 
TiC Karbid titánu TaC Karbid tantalu 
Mo2C Karbid dimolybdénu W2C Karbid divolfrámu 
Mn3C Karbid trimangánu Fe3C Karbid triželeza 
B4C Karbid tetrabóru Al4C3 Trikarbid tetrahliníka 
Ag2C2 Dikarbid distriebra Au2C2 Dikarbid dizlata 
Ca2Si Silicid divapníka Fe3Si Silicid triželeza 
V5Si3 Trisilicid pentavanadu MoSi2 Disilicid molybdénu 
Na3N Nitrid trisodíka Mg3N2 Dinitrid trihorčíka 
BN Nitrid bóru AlN Nitrid hliníka 
Si3N4 Tetranitrid trikremíka P3N5 Pentanitrid trifosforu 
S4N4 Tetranitrid tetrasíry Cl3N Nitrid trichlóru 
Fe3P Fosfid triželeza Nb6O Oxid hexanióbu 
Fe3Ti Titanid triželeza Ni3Fe Ferid triniklu 
 
Koordinačné zlúčeniny sú zlúčeniny zložitého skladu (zloženia), v ktorých je možné určiť 
centrálny atóm M a bezprostredne s ním spojené molekuly alebo ióny, tzv. ligandy L. Centrálny 
atóm a ligandy vytvárajú vnútornú sféru a píšu sa do hranatých zátvoriek. Názvy ligandov sa 
uvádzajú v abecednom poradí a navzájom sa oddeľujú pomlčkami. 
 

Vybrané ligandy a ich názvy 
Typ ligandu Vzorec ligandu Názov ligandu 

F- fluoro 
Cl- chloro 
Br- bromo 
I- iodo 
O2- oxo 
O2

2- peroxo 
OH- hydroxo 
H- hydrido 
S2- tio 
CN- kyano 
SCN- rodano, tiokyanáto 
SO4

2- sulfáto 
SO3

2- sulfito 
CO3

2- karbonáto 
PO4

3- fosfáto 
NO2

- nitro 

Aniónové 

NO3
- nitráto 

NO nitrozyl 
CO karbonyl 
H2O akva 

Neutrálne 

NH3 ammin 
Katiónové N2H5

+ hydrazínium 
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Komplexné katióny
Názov sa skladá z: 
- podstatného mena katión, 
- prídavného mena, vytvoreného z názvu centrálneho atómu s názvoslovnou príponou, 
zodpovedajúcou oxidačnému číslu a predpony, ktorá zahŕňa názvy ligandov a ich počet. Naboj 
katiónu sa uvádza v okrúhlych zátvorkách. 
 
Ox. číslo M Vzorec Názov 

[Ni(NH3)6]2+ Katión hexaamminnikelnatý (2+) II 
[Ni(H2O)(NH3)4]2+ Katión akva—tetraamminnikelnatý (2+) 
[Al(OH)(H2O)5]2+ Katión pentaakva—hydroxohlinitý (2+) 
[Cr(H2O)6]3+ Katión hexaakvachromitý (3+) 
[Cr(H2O)3(NH3)3]3+ Katión triakva—triamminchromitý (3+) 
[Cr(OH)(H2O)5]2+ Katión pentaakva—hydroxochromitý (2+) 
[CrCl2(H2O)4]+ Katión tetraakva—dichlorochromitý (1+) 
[Cr(OH)2(H2O)8]+ Katión oktaakva—dihydroxochromitý (1+) 

III 

[CoCO3(NH3)5]+ Katión pentaammin—karbonátokobaltitý (l +) 
 
Soli komplexných katiónov sú soli komplexných katiónov a jednoduchých aniónov. 
Názov sa skladá z: 
- podstatného mena, ktorým je názov jednoduchého aniónu, 
- prídavného mena, ktorým je názov komplexného katiónu. 
Naboj katiónu sa uvádza v okrúhlych zátvorkách. 
 
Ox. číslo M Vzorec Názov 

[Cu(NH3)2]Cl Chlorid diamminmeďný (1+) I 
[Ag(NH3)2]Cl Chlorid diamminstrieborný (1+) 
[Cu(H2O)6]SO4 Síran hexaakvameďnatý (2+) 
[Zn(NH3)4]Cl2 Dichlorid tetraamminzinočnatý (2+) 
[Cd(NH3)2](NO3)2 Bis(dusičnan) hexaamminkademnatý (2+) II 

[Cr(NH3)6]Cl2 Dichlorid hexaamminchromnatý (2+) 
[Al(H2O)6]C13 Trichlorid hexaakvahlinitý (3+) III [Cr(H2O)6]Cl3 Trichlorid hexaakvachromitý (3+) 

 
Komplexné zásady sú zásady, ktoré obsahujú v molekule komplexný katión.  
Názov sa skladá z: 
- podstatného mena hydroxid, 
- prídavného mena, vytvoreného z názvu komplexného katiónu. 
 
Ox. číslo M Vzorec Názov 

I [Ag(NH3)2]OH Hydroxid diamminstrieborný 
[Cu(H2O)2(NH3)4](OH)2 Dihydroxid diakva—tetraamminmeďnatý II [Cd(NH3)6](OH)2 Dihydroxid hexaamminkademnatý 
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Komplexné anióny
Názov sa skladá z: 
- podstatného mena anión, 
- prídavného mena, vytvoreného z názvu centrálneho atómu s názvoslovnou príponou 
 zodpovedajúcou oxidačnému číslu s koncovkou -ový a predpony, ktorá zahrňuje názvy 
 ligandov a ich počet. Náboj aniónu sa uvádza v okrúhlych zátvorkách. 
 
Ox. číslo M Vzorec Názov 

I [Ag(CN)2]- Anión dikyanostriebornanový (1-) 
[Zn(OH)4]2- Anión tetrahydroxozinočnatanový (2-) II [Fe(CN)6]4- Anión hexakyanoželeznatanový (4-) 
[AuCl4]- Anión tetrachlorozlatitanový (1-) 
[As(OH)4]- Anión tetrahydroxoarzenitanový (1-) 
[CrCl6]3- Anión hexachlorochromitanový (3-) III 

[Fe(CN)6]3- Anión hexakyanoželezitanový (3-) 
[Pd(OH)6]2- Anión hexahydroxopaladičitanový (2-) IV [PtCl6]2- Anión hexachloroplatičitanový (2-) 

 
 
 
 
Soli komplexných aniónov sú soli jednoduchých katiónov a komplexných aniónov.  
Názov sa skladá z: 
- podstatného mena, ktorým je názov komplexného aniónu, 
- prídavného mena, ktorým je názov jednoduchého katiónu. 
Náboj aniónu sa uvádza v okrúhlych zátvorkách. 
 

Ox. číslo M Vzorec Názov 
K[Cu(CN)2] Dikyanomeďnan (1-) draselný I 
Na[Au(CN)2] Dikyanozlatnan (1-) sodný 
(NH4)2[CuCl4] Tetrachloromeďnatan (2-) diamónny 
K2[BeF4] Tetrafluoroberylnatan (2-) didraselný 
Na2[Zn(CN)4] Tetrakyanozinočnatan (2-) disodný II 

K4[Fe(CN)6] Hexakyanoželeznatan (4-) tetradraselný 
Cs[CuCl4] Tetrachloromeditan (1-) cézny 
K[AuCl4] Tetrachlorozlatitan (1-) draselný 
K[Au(CN)4] Tetrakyanozlatitan (1-) draselný 
Na[AuS2] Ditiozlatitan (1-) sodný 
K[Au(NO3)4] Tetranitratozlatitan (1-) draselný 
Na[Au(SO4)2] Disulfátozlatitan (1-) sodný 
K[Al(OH)4] Tetrahydroxohlinitan (1-) draselný 

III 

K3[Fe(CN)6] Hexakyanoželezitan (3-) tridraselný 
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Komplexné kyseliny sú kyseliny, ktoré obsahujú v molekule komplexný anión.  
Názov sa skladá z: 
- podstatného mena kyselina, 
- prídavného mena, vytvoreného z názvu komplexného aniónu. 
 

Ox. číslo M Vzorec Názov 
I H[CuCl2] Kyselina dichloromeďná 
II H2[Pt(CN)4] Kyselina tetrakyanoplatnatá 

H[AuCl4] Kyselina tetrachlorozlatitá III H3[Co(CN)6] Kyselina hexakyanokobaltitá 
H2[SiF6] Kyselina hexafluorokremičitá IV H2[PtCl6] Kyselina hexachloroplatičitá 

V H2[TaF7] Kyselina heptafluorotantaličná 
VI H2[MoF8] Kyselina oktafluoromolybdénová 

 
Zlúčeniny s komplexným katiónom i aniónom sú zlúčeniny, ktoré obsahujú v 
molekule komplexný katión a komplexný anión.   
Názov sa skladá z: – podstatného mena, ktorým je názov komplexného aniónu, 
    – prídavného mena, ktorým je názov komplexného katiónu. 
 

Vzorec Názov 
[(Ni(H2O)6]2[NiCl6] Hexachloronikelnatan (4-) bis(hexaakvanikelnatý (2+)) 
[Co(NH3)6][Cr(CN)6] Hexakyanochromitan (3-) hexaamminkobaltitý (3+) 
[Cr(NH3)6][Co(CN)6] Hexakyanokobaltitan (3-) hexaamminchromitý (3+) 
[Pt(NH3)4][PtCl4] Tetrachloroplatnatan (2-) tetraamminplatnatý (2+) 
[Pd(NH3)4][PdCl4] Tetrachloropaladnatan (2-) tetraamminpaladnatý (2+) 
 
Neutrálne komplexy 
Názov sa skladá z: 
- prídavného mena, vytvoreného z názvu centrálneho atómu s názvoslovnou príponou, 
 zodpovedajúcou oxidačnému číslu a predpony, ktorá zahrňuje názvy ligandov a ich počet, 
- podstatného mena komplex. Ak má centrálny atóm nulové oxidačné číslo, slovo komplex sa 
 vynecháva a názov atómu sa uvádza v nominatíve alebo genitíve. 
 

Ox. číslo M Vzorec Názov 
I [CoH(CO)4] Hydrido—tetrakarbonylkobaltný komplex 

[NiBr2(H2O)6] Hexaakva—dibromonikelnatý komplex II [PtCl2(NH3)2] Diammin—dichloroplatnatý komplex 
[CoBr3(H2O)3] Triaakva—tribromokobaltitý komplex III [RhCl3(NH3)3] Triammin—trichlororoditý komplex 

IV [PtCl4(NH3)2] Diammin—tetrachloroplatičitý komplex 
[Ni(CO)4] Tetrakarbonylnikel, tetrakarbonyl niklu 
[Fe(CO)5] Pentakarbonylželezo, pentakarbonyl železa 
[Os(CO)5] Pentakarbonylosmium, pentakarbonyl osmia 
[Mo(CO)6] Hexakarbonylmolybdén, hexakarbonyl molybdénu 
[W(CO)6] Hexakarbonylvolfrám, hexakarbonyl volfrámu 
[Co2(CO)8] Oktakarbonyldikobalt, oktakarbonyl dikobaltu 

0 

[Mn2(CO)10] Dekakarbonyldimangán, dekakarbonyl dimangánu 
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Vzorce a názvy pre precvičovanie chemického názvoslovia 
vzorec⇄názov 

Č. Vzorec (značka) Názov 

1. Au+ Katión zlatný 
2. Au3+ Katión zlatitý 
3. La3+ Katión lantanitý 
4. NH4

+ Katión amónny 
5. Ni2+ Katión nikelnatý 
6. Cu3AlO3 Hlinitan trimeďný 
7. Mg2As2O7 Diarzeničnan dihorečnatý 
8. Tl(AsO2)3 Tris(arzenitan) talitý 
9. Na3AsO3 Arzenitan trisodný 
10. CrAsO4 Arzeničnan chromitý 
11. H3AsO4 Kyselina trihydrogenarzeničná 
12. H3AsS4 Kyselina trihydrogentetratioarzeničná 
13. CuB4O7 Tetraboritan meďnatý 
14. H2B4O7 Kyselina dihydrogentetraboritá 
15. Na2B4O7 Tetraboritan disodný 
16. HB5O8 Kyselina hydrogenpentaboritá 
17. HBO2 Kyselina hydrogenboritá 
18. NaBO2 Boritan sodný 
19. H3BO3 Kyselina trihydrogenboritá 
20. BO3

3- Anión boritanový, Boritan 
21. HBr Bromovodík, Kyselina bromovodíková 
22. KBr Bromid draselný 
23. BBr3 Bromid boritý 
24. La(BrO3)3 Tris(bromičnan) lantanitý 
25. Au(BrO4)3 Tris(bromistan) zlatitý 
26. HCl Chlorovodík, Kyselina chlorovodíková 
27. ICl Chlorid jódny 
28. NaCl Chlorid sodný 
29. RbCl Chlorid rubídny 
30. TlCl Chlorid tálny 
31. Cl- Anión chloridový, Chlorid 
32. MnCl2 Chlorid manganatý 
33. CaCl2.6H2O Hexahydrát chloridu vápenatého 
34. MgCl2.6H2O Hexahydrát chloridu horečnatého 
35. AlCl3 Chlorid hlinitý 
36. AuCl3 Chlorid zlatitý 
37. FeCl3 Chlorid železitý 
38. PtCl4 Chlorid platičitý 
39. SiCl4 Chlorid kremičitý 
40. PCl5 Chlorid fosforečný 
41. WCl6 Chlorid volfrámový 
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Č. Vzorec (značka) Názov 

42. HClO Kyselina hydrogenchlórna 
43. NaClO Chlornan sodný 
44. Ca(ClO)2 Bis(chlornan) vápenatý 
45. NaClO2 Chloritan sodný 
46. HClO3 Kyselina hydrogenchlorečná 
47. HgClO3 Chlorečnan ortuťný 
48. KClO3 Chlorečnan draselný 
49. AgClO4 Chloristan strieborný 
50. HClO4 Kyselina hydrogenchloristá 
51. KClO4 Chloristan draselný 
52. RbClO4 Chloristan rubídny 
53. Ba(ClO4)2 Bis(chloristan) bárnatý 
54. Fe(ClO4)3 Tris(chloristan) železitý 
55. ClO4

- Anión chloristanový, Chloristan 
56. HCN Kyanovodík, Kyselina kyanovodíková 
57. KCN Kyanid draselný 
58. NaCN Kyanid sodný 
59. Cd(CN)2 Kyanid kademnatý 
60. Co(CN)2 Kyanid kobaltnatý 
61. Cu(CN)2 Kyanid meďnatý 
62. Hg(CN)2 Kyanid ortuťnatý 
63. Zn(CN)2 Kyanid zinočnatý 
64. CaCO3 Uhličitan vápenatý 
65. CdCO3 Uhličitan kademnatý 
66. H2CO3 Kyselina dihydrogenuhličitá 
67. K2CO3 Uhličitan didraselný 
68. (NH4)2CO3 Uhličitan diamónny 
69. SrCO3 Uhličitan strontnatý 
70. ZnCO3 Uhličitan zinočnatý 
71. Na2CO3.10H2O Dekahydrát uhličitanu disodného 
72. Ag2Cr2O7 Dichroman distrieborný 
73. H2Cr2O7 Kyselina dihydrogendichrómová 
74. K2Cr2O7 Dichroman didraselný 
75. Zr(Cr2O7)2 Bis(dichroman) zirkoničitý 
76. H2Cr3O10 Kyselina dihydrogentrichrómová 
77. H2Cr4O13 Kyselina dihydrogentetrachrómová 
78. (NH4)2CrO4 Chroman diamónny 
79. K2CrO4 Chroman didraselný 
80. Na2CrO4 Chroman disodný 
81. Tl2CrO4 Chroman ditálny 
82. Zr(CrO4)2 Bis(chroman) zirkoničitý 
83. HF Fluorovodík, Kyselina fluorovodíková 
84. FeF2 Fluorid železnatý 
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Č. Vzorec (značka) Názov 

85. FeF3 Fluorid železitý 
86. SiF4 Fluorid kremičitý 
87. SF6 Fluorid sírový 
88. IF7 Fluorid iodistý 
89. CsH Hydrid cézny 
90. KH Hydrid draselný 
91. LiH Hydrid lítny 
92. NaH Hydrid sodný 
93. RbH Hydrid rubídny 
94. HS- Anión hydrogensulfidový, Hydrogensulfid 
95. BaH2 Hydrid bárnatý 
96. CaH2 Hydrid vápenatý 
97. SrH2 Hydrid strontnatý 
98. KH2AsO4 Dihydrogenarzeničnan draselný 
99. Ca(H2PO4)2 Bis(dihydrogenfosforečnan) vápenatý 
100. K2H2Sb2O5 Dihydrogendiantimonitan didraselný 
101. Na2H2Sb2O5 Dihydrogendiantimonitan disodný 
102. K2H2Sb2O7 Dihydrogendiantimoničnan didraselný 
103. KH2SbO3 Dihydrogenantimonitan draselný 
104. AlH3 Hydrid hlinitý, Alán  
105. AsH3 Arzenovodík, Arzán 
106. BH3 Borán 
107. CeH3 Hydrid ceritý 
108. NH3 Amoniak 
109. PH3 Fosforovodík, Fosfán 
110. ScH3 Hydrid skanditý 
111. AgH3SiO4 Trihydrogenkremičitan strieborný 
112. CH4 Metán 
113. SiH4 Silán 
114. CaHAsO3 Hydrogenarzenitan vápenatý 
115. CuHAsO3 Hydrogenarzenitan meďnatý 
116. SrHAsO3 Hydrogenarzenitan strontnatý 
117. K2HAsO4 Hydrogénarzeničnan didraselný 
118. KHCO3 Hydrogenuhličitan draselný 
119. NH4HCO3 Hydrogenuhličitan amónny 
120. Ba(HCO3)2 Bis(hydrogenuhličitan) bárnatý 
121. Ca(HCO3)2 Bis(hydrogenuhličitan) vápenatý 
122. Mg(HCO3)2 Bis(hydrogenuhličitan) horečnatý 
123. Al(HCO3)3 Tris(hydrogenuhličitan) hlinitý 
124. HCO3

- Anión hydrogenuhličitanový, Hydrogenuhličitan 
125. Li2HIO5 Hydrogenjodistan dilítny 
126. Ba(HMnO4)2 Bis(hydrogenmanganan) bárnatý 
127. Na2HPO4 Hydrogenfosforečnan disodný 
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Č. Vzorec (značka) Názov 

128. NaHS Hydrogensufid sodný 
129. Ca(HS)2 Hydrogensulfid vápenatý 
130. Cr(HS)3 Hydrogensulfid chromitý 
131. Ba(HS2O5)2 Bis(hydrogendisiričitan) bárnatý 
132. NaHSO3 Hydrogensiričitan sodný 
133. Ca(HSO3)2 Bis(hydrogensiričitan) vápenatý 
134. Mg(HSO3)2 Bis(hydrogensiričitan) horečnatý 
135. HSO3

- Anión hydrogensiričitanový, Hydrogensiričitan 
136. NH4HSO4 Hydrogensíran amónny 
137. Ca(HSO4)2 Bis(hydrogensíran) vápenatý 
138. Al(HSO4)3 Tris(hydrogensíran) hlinitý 
139. CsHWO4 Hydrogenvolframan cézny 
140. HI Jodovodík, Kyselina jodovodíková 
141. KI Jodid draselný 
142. NaI Jodid sodný 
143. NH4I Jodid amónny 
144. NaIO Jodnan sodný 
145. La(IO)3 Tris(jodnan) lantanitý 
146. KIO2 Joditan draselný 
147. NaIO3 Jodičnan sodný 
148. Ba(IO3)2 Bis(jodičnan) bárnatý 
149. Al(IO3)3 Tris(jodičnan) hlinitý 
150. HIO4 Kyselina hydrogenjodistá 
151. KIO4 Jodistan draselný 
152. H3IO5 Kyselina trihydrogenjodistá 
153. H5IO6 Kyselina pentahydrogenjodistá 
154. VIO6 Jodistan vanadičný 
155. HMnO4 Kyselina hydrogenmanganistá 
156. KMnO4 Manganistan draselný 
157. Na2MnO4 Manganan disodný 
158. Mg3N2 Nitrid horečnatý 
159. Si3N4 Nitrid kremičitý 
160. CsNO2 Dusitan cézny 
161. HNO2 Kyselina hydrogendusitá 
162. KNO2 Dusitan draselný 
163. NH4NO2 Dusitan amónny 
164. NO2

- Anión dusitanový, Dusitan 
165. HNO3 Kyselina hydrogendusičná 
166. LiNO3 Dusičnan lítny 
167. Cu(NO3)2 Bis(dusičnan) meďnatý 
168. Mg(NO3)2 Bis(dusičnan) horečnatý 
169. Sr(NO3)2 Bis(dusičnan) strontnatý 
170. Cr(NO3)3 Tris(dusičnan) chromitý 
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Č. Vzorec (značka) Názov 

171. Fe(NO3)3 Tris(dusičnan) železitý 
172. Th(NO3)4 Tetrakis(dusičnan) toričitý 
173. Ti(NO3)4 Tetrakis(dusičnan) titaničitý 
174. Zr(NO3)4 Tetrakis(dusičnan) zirkoničitý 
175. NO3

- Anión dusičnanový, Dusičnan 
176. Ag2O Oxid strieborný 
177. Au2O Oxid zlatný 
178. BeO Oxid berylnatý 
179. CO Oxid uhoľnatý 
180. CdO Oxid kademnatý 
181. Cl2O Oxid chlórny 
182. CoO Oxid kobaltnatý 
183. Cu2O Oxid meďný 
184. FeO Oxid železnatý 
185. H2O Voda 
186. HgO Oxid ortuťnatý 
187. MgO Oxid horečnatý 
188. NO Oxid dusnatý 
189. N2O Oxid dusný 
190. Na2O Oxid sodný 
191. SrO Oxid strontnatý 
192. Tl2O Oxid tálny 
193. ZnO Oxid zinočnatý 
194. BaO2 Peroxid bárnatý 
195. CO2 Oxid uhličitý 
196. CeO2 Oxid ceričitý 
197. CsO2 Hyperoxid cézny 
198. H2O2 Peroxid vodíka 
199. KO2 Hyperoxid draselný 
200. K2O2 Peroxid draselný 
201. NO2 Oxid dusičitý 
202. NaO2 Hyperoxid sodný 
203. Na2O2 Peroxid sodný 
204. PbO2 Oxid olovičitý 
205. RbO2 Hyperoxid rubídny 
206. SO2 Oxid siričitý 
207. SiO2 Oxid kremičitý 
208. SnO2 Oxid ciničitý 
209. SrO2 Peroxid strontnatý 
210. TeO2 Oxid teluričitý 
211. ThO2 Oxid toričitý 
212. TiO2 Oxid titaničitý 
213. ZrO2 Oxid zirkoničitý 
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Č. Vzorec (značka) Názov 

214. B2O3 Oxid boritý 
215. Cr2O3 Oxid chromitý 
216. CsO3 Ozonid cézny 
217. Ga2O3 Oxid galitý 
218. In2O3 Oxid inditý 
219. KO3 Ozonid draselný 
220. La2O3 Oxid lantanitý 
221. MoO3 Oxid molybdénový 
222. N2O3 Oxid dusitý 
223. P2O3 Oxid fosforitý 
224. SO3 Oxid sírový 
225. Sb2O3 Oxid antimonitý 
226. Sc2O3 Oxid skanditý 
227. SeO3 Oxid selénový 
228. TeO3 Oxid telúrový 
229. Tl2O3 Oxid talitý 
230. UO3 Oxid uránový 
231. WO3 Oxid volfrámový 
232. XeO3 Oxid xenónový 
233. Y2O3 Oxid ytritý 
234. OsO4 Oxid osmičelý 
235. RuO4 Oxid ruteničelý 
236. XeO4 Oxid xenoničelý 
237. As2O5 Oxid arzeničný 
238. Bi2O5 Oxid bizmutičný 
239. Cl2O5 Oxid chlorečný 
240. I2O5 Oxid jodičný 
241. N2O5 Oxid dusičný 
242. Nb2O5 Oxid niobičný 
243. P2O5 Oxid fosforečný 
244. Sb2O5 Oxid antimoničný 
245. Ta2O5 Oxid tantaličný 
246. V2O5 Oxid vanadičný 
247. Cl2O7 Oxid chloristý 
248. I2O7 Oxid jodistý 
249. Re2O7 Oxid renistý 
250. Tc2O7 Oxid technecistý 
251. NH4OH Hydroxid amónny 
252. RbOH Hydroxid rubídny 
253. Ca(OH)2 Hydroxid vápenatý 
254. Co(OH)2 Hydroxid kobaltnatý 
255. Al(OH)3 Hydroxid hlinitý 
256. Bi(OH)3 Hydroxid bizmutitý 
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Č. Vzorec (značka) Názov 

257. Cr(OH)3 Hydroxid chromitý 
258. Ce(OH)4 Hydroxid ceričitý 
259. Th(OH)4 Hydroxid toričitý 
260. Ti(OH)4 Hydroxid titaničitý 
261. Zr(OH)4 Hydroxid zirkoničitý 
262. H4P2O7 Kyselina tetrahydrogendifosforečná 
263. H5P3O10 Kyselina pentahydrogentrifosforečná 
264. HPO2 Kyselina hydrogenfosforitá 
265. H3PO2S2 Kyselina trihydrogenditiofosforečná 
266. HPO3 Kyselina hydrogenfosforečná 
267. Mg(PO3)2 Bis(fosforečnan) horečnatý 
268. PO3

- Anión fosforečnanový, Fosforečnan 
269. H3PO4 Kyselina trihydrogenfosforečná 
270. Mg3(PO4)2 Bis(fosforečnan) trihorečnatý 
271. H2S Sírovodík (sulfán), Kyselina sírovodíková (sulfánová)
272. NiS Sulfid nikelnatý 
273. PbS Sulfid olovnatý 
274. FeS2 Disulfid železnatý, Pyrit 
275. SnS2 Sulfid ciničitý 
276. H2S2O2 Kyselina dihydrogentiosiričitá 
277. H2S2O3 Kyselina dihydrogentiosírová 
278. Na2S2O3 Tiosíran disodný 
279. H2S2O5 Kyselina dihydrogéndisiričitá 
280. K2S2O5 Disiričitan didraselný 
281. H2S2O7 Kyselina dihydrogendisírová 
282. Na2S2O7 Disíran disodný 
283. As2S3 Sulfid arzenitý 
284. Fe2S3 Sulfid železitý 
285. Sb2S3 Sulfid antimonitý 
286. As2S5 Sulfid arzeničný 
287. Sb2S5 Sulfid antimoničný 
288. H4Sb2O7 Kyselina tetrahydrogendiantimoničná 
289. HSbO2 Kyselina hydrogenantimonitá 
290. HSbO3 Kyselina hydrogenantimoničná 
291. KSCN Rodanid draselný, Sulfokyanid draselný 
292. NH4SCN Rodanid amónny, Sulfokyanid amónny 
293. Cu(SCN)2 Rodanid meďnatý, Sulfokyanid meďnatý 
294. Fe(SCN)3 Rodanid železitý, Sulfokyanid železitý 
295. Cs2Se Selenid cézny 
296. H2SeO3 Kyselina dihydrogenseleničitá 
297. Bi2(SeO3)3 Tris(seleničitan) dibizmutitý 
298. CdSeO4 Selenan kademnatý 
299. K2SeO4 Selenan didraselný 
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Č. Vzorec (značka) Názov 

300. Ca3Si2O7 Dikremičitan trivápenatý 
301. H2SiO3 Kyselina dihydrogekremičitá 
302. ZnSiO3 Kremičitan zinočnatý 
303. H4SiO4 Kyselina tetrahydrogenkremičitá 
304. Al4(SiO4)3 Tris(kremičitan) tetrahlinitý 
305. Na2SnO3 Ciničitan disodný 
306. H2SO3 Kyselina dihydrogensiričitá 
307. K2SO3 Siričitan didraselný 
308. PbSO3 Siričitan olovnatý 
309. B2(SO3)3 Tris(siričitan) diboritý 
310. BaSO4 Síran bárnatý 
311. FeSO4 Síran železnatý 
312. H2SO4 Kyselina dihydrogensírová 
313. MgSO4 Síran horečnatý 
314. (NH4)2SO4 Síran diamónny 
315. NiSO4 Síran nikelnatý 
316. Rb2SO4 Síran dirubídny 
317. Cr2(SO4)3 Tris(síran) dichromitý 
318. Zr(SO4)2 Bis(síran) zirkoničitý 
319. Fe2(SO4)3 Tris(síran) diželezitý 
320. In2(SO4)3 Tris(síran) diinditý 
321. Pr2(SO4)3 Tris(síran) diprazeodymitý 
322. CaSO4.1/2H2O Hemihydrát síranu vápenatého 
323. CaSO4.2H2O Dihydrát síranu vápenatého 
324. CuSO4.5H2O Pentahydrát síranu meďnatého 
325. ZnSO4.7H2O Heptahydrát síranu zinočnatého 
326. Na2TeO3 Teluričitan disodný 
327. Pb2V2O7 Divanadičnan diolovnatý 
328. NH4VO3 Vanadičnan amónny 
329. K3VO4 Vanadičnan tridraselný 
330. Na3VO4 Vanadičnan trisodný 
331. [Fe(CO)5] Pentakarbonyl železa 
332. [Ni(CO)4] Tetrakarbonyl niklu 
333. Na[Al(OH)4] Tetrahydroxohlinitan (1-) sodný  
334. K3[Al(OH)6] Hexahydroxohlinitan (3-) tridraselný  
335. [Ag(NH3)2]Cl Chlorid diamminstrieborný (1+) 
336. [CoCl(NH3)5]Cl2 Dichlorid pentaammin—chlorokobaltitý (2+) 
337. [Co(H2O)(NH3)5]Cl3 Trichlorid akva—pentaamminkobaltitý (3+) 
338. [Co(NH3)6]Cl3 Trichlorid hexaamminkobaltitý (3+) 
339. [Cr(H2O)6]Cl3 Trichlorid hexaakvachromitý (3+) 
340. [Pt(H2O)6]Cl4 Tetrachlorid hexaakvaplatičitý (4+) 
341. [Be(H2O)4](ClO4)2 Bis(chloristan) tetraakvaberylnatý (2+) 
342. K4[Co(CN)6] Hexakyanokobaltnatan (4-) tetradraselný 
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Č. Vzorec (značka) Názov 

343. Na[Co(NH3)2Cl4] Diammin—tetrachlórokobaltitan (1-) sodný 
344. K3[CoI(CN)5] Jodo—pentakyanokobaltitan (3-) tridraselný 
345. K3[Cu(SCN)4] Tetrarodanomeďnan (3-) tridraselný 
346. K3[Fe(CN)5(CO)] Karbonyl—pentakyanoželeznatan (3-) tridraselný 
347. Fe[Fe(CN)6] Hexakyanoželezitan (3-) železitý 
348. K3[Fe(CN)6] Hexakyanoželezitan (3-) tridraselný 
349. K4[Fe(CN)6] Hexakyanoželeznatan (4-) tetradraselný 
350. Na4[Fe(CN)6] Hexakyanoželeznatan (4-) tetrasodný 
351. Fe3[Fe(CN)6]2 Bis(hexakyanoželezitan) (3-) triželeznatý 
352. Zn[Hg(SCN)4] Tetrarodanoortuťnatan (2-) zinočnatý 
353. K2[HgI4] Tetrajodoortuťnatan (2-) didraselný 
354. K2[Ni(CN)4] Tetrakyanonikelnatan (2-) didraselný 
355. [Ni(NH3)4](NO3)2 Bis(dusičnan) tetraamminnikelnatý (2+) 
356. [Al(H2O)6](NO3)3 Tris(dusičnan) hexaakvahlinitý (3+) 
357. [Ti(H2O)6](NO3)4 Tetrakis(dusičnan) hexaakvatitaničitý (4+) 
358. H2[PtCl6] Kyselina dihydrogenhexachloroplatičitá 
359. Na2[SiF6] Hexafluorokremičitan (2-) disodný 
360. (NH4)2[SnCl6] Hexachlorociničitan (2-) diamónny 
361. [Cd(NO)4]SO4 Síran tetranytrozylkademnatý (2+) 
362. [Cu(NH3)4]SO4 Síran tetraamminmeďnatý (2+) 
363. [Ni(NH3)6]SO4 Síran hexaamminnikelnatý (2+) 
364. [Pd(H2O)4]SO4 Síran tetraakvapaládnatý (2+) 
365. Na2[Zn(OH)4] Tetrahydroxozinočnatan (2-) disodný 
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1. 1 ZOSTAVOVANIE CHEMICKÝCH ROVNÍC 
 

Najjednoduchším vyjadrením chemickej reakcie je rovnica, kde na ľavej strane uvádzame 
látky do reakcie vstupujúce a na pravej strane rovnice sa nachádzajú reakčné produkty. Kovy 
netvoria viacatómové molekuly, a preto ich v reakciách píšeme vo forme atómov. Plyny ako 
chlór, vodík, kyslík, dusík tvoria za bežných podmienok vždy dvajatómové molekuly, a preto ich 
píšeme v rovniciach v molekulovej forme. Chemické reakcie je možné študovať jednak z 
energetického hľadiska — čo je náplňou chemickej termodynamiky a na druhej strane je možné 
ich sledovať z hľadiska časovej závislosti — čo je náplňou reakčnej kinetiky. 

Klasické delenie chemických reakcií je nasledovné: 
 

1. Zlučovacie reakcie — skladné, tvorné, syntézne (zlučovanie, syntéza, asociácia), pri 
ktorých z látok jednoduchších vznikajú látky zložitejšie: 
 A + B → AB 

Fe + S → FeS  
2 Na + O2 → Na2O2  
NH3 + HCl → NH4Cl 

 
2. Rozkladné reakcie — rozklad, analýza, disociácia, pri ktorých z látok zložitejších 

vznikajú látky jednoduchšie: 
 AB → A + B 

2 HgO → 2 Hg + O2   
2 KClO3 → 2 KCl + 3 O2

CaCO3 → CaO + CO2  
 

3. Nahradzovacie reakcie — substitčné, vytesňovacie (nahradzovanie, substitúcia, 
vytesňovanie), pri ktorých prvok pôsobí na  zlúčeninu tak, že sa zlúči s jednou časťou zlúčeniny, 
kým druhá časť zlúčeniny zostáva voľná: 
 A + BC → B + AC 

Zn + H2SO4 → H2 + ZnSO4  
2 NaI + Cl2 → I2 + 2 NaCl  
HgS + Fe → Hg + FeS 

 
4. Reakcie podvojného rozkladu, pri ktorých z dvoch zložitejších látok vzájomnou 

 reakciou vznikajú dve nové zložité látky: 
 AB + CD → AD + CB 

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3  
Pb(NO3)2 + Na2SO4 → PbSO4 + 2 NaNO3  
Na2S + Cd(NO3)2 → 2 NaNO3  + CdS 

 
Medzi reakcie podvojného rozkladu môžeme zaradiť aj neutralizáciu — reakcie acidobazické: 

KOH + HNO3 → KNO3 + H2O  
NaOH + HCl → NaCl + H2O 

ako aj vytesňovanie slabých kyselín a zásad z ich solí: 
Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2  
NH4NO3 + KOH → NH4OH + KNO3  
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Pri zostavovaní chemických rovníc sa riadime nasledujúcimi pravidlami:  
a) napíšeme reakčnú schému reakcie, 
b) zistíme, či ide o reakcie, pri ktorých nedochádza alebo dochádza k zmene oxidačného stupňa 

reagujúcich látok (oxidačno—redukčnú reakciu), 
c) určíme stechiometrické koeficienty chemickej rovnice. 
 Uvedené pravidlá si objasníme na nasledujúcich príkladoch: 
 
Príklad 1: 
Napíšte rovnicu neutralizácie kyseliny dihydrogénsírovej hydroxidom sodným. 
 
Riešenie: 

a) Reakčná schéma:  H2SO4 + NaOH ⇢ 

Keďže sa jedná o neutralizačnú reakciu, produktami bude voda a soľ: 
H2SO4 + NaOH ⇢ H2O + Na2SO4

b) Oxidačné čísla atómov prvkov v reagujúcich látkach sa nemenia,  
 nejedná sa o oxidačno — redukčnú reakciu. 
c) Koeficienty reaktantov a produktov určíme z podmienky rovnosti druhu atómov. 

Ak zoberieme dve molekuly hydroxidu sodného, dostaneme chemickú rovnicu neutralizácie: 
1 H2SO4 + 2 NaOH ⇢ 2 H2O + 1 Na2SO4
Stechiometrické koeficienty rovné jednej sa obvykle neuvádzajú. 

H2SO4 + 2 NaOH → 2 H2O + Na2SO4

 
Príklad 2: 
Napíšte rovnicu rozpúšťania zinku v kyseline chlorovodíkovej. 
 
Riešenie:  

a) Reakčná schéma:            Zn0 + HICl ⇢ZnIICl2 + H2
0

b) Oxidačné čísla atómov prvkov v reagujúcich látkach sa menia, jedná sa o oxidačno—
redukčnú reakciu.   

c) Koeficienty reaktantov a produktov určíme buď z podmienky rovnosti druhu atómov alebo 
 z podmienky rovnakého počtu elektrónov pri oxidácii a redukcii. 

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o jednoduchú reakciu, uplatníme podmienku rovnosti 
druhu atómov, t.j. ak zoberieme dve molekuly kyseliny chlorovodíkovej, dostaneme chemickú 
rovnicu rozpúšťania: 

1 Zn + 2 HCl  →   1 ZnCl2 +  1 H2 

K rovnakému výsledku dospejeme  z podmienky rovnosti počtu elektrónov uvoľnených pri 
oxidácii a spotrebovaných pri redukcii: 

          Zn0 – 2 e   →    ZnII   .1                oxidácia; Zn0  donor elektrónov
          HI   + 1 e   →    H0       .2                redukcia; HI akceptor elektrónov 
       1 Zn0 – 2 e   →   1 ZnII 

       2 HI   + 2 e   →   2 H0  

1 Zn0 – 2 e + 2 HI  + 2 e →  1 ZnII + 2 H0 

        Zn0 + 2 HI   →   ZnII + H2
0

    1 Zn + 2 HCl  →   1 ZnCl2 +  1 H2 (určené stechiometrické koeficienty: 1, 2, 1, 1)*

                                                           
* Určovanie stechiometrických koeficientov v zložitejších oxidačno–redukčných reakciách je  riešené v kap. 3. 
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Príklady na precvičovanie 
 
Príklad 3: 
 
Napíšte: 

a) reakčnú schému zlučovacích reakcií 
b) určte stechiometrické koeficienty rovníc chemických reakcií. 
 
1. Horenia vodíka na vzduchu. 
2. Horenia uhlíka na vzduchu pri dokonalom a nedokonalom spaľovaní. 
3. Horenia železa pri dokonalom spaľovaní. 
4. Rozpúšťania oxidu sodného vo vode. 
5. Rozpúšťania oxidu sírového vo vode. 
6. Syntézy dusíka s vodíkom. 
 

Napíšte: 
a)  reakčnú schému rozkladných reakcií 
b)  určte stechiometrické koeficienty rovníc chemických reakcií. 
 
7.  Termického rozkladu vody na prvky. 
8.  Termického rozkladu metánu na prvky. 
9.  Termického rozkladu oxidu ortuťnatého na prvky. 
10.  Termického rozkladu uhličitanu vápenatého. 
11.  Termického rozkladu uhličitanu horečnatého. 
12.  Termického rozkladu chlorečnanu draselného. 
 

Napíšte: 
a)  reakčnú schému substitučných  reakcií 
b)  určte stechiometrické koeficienty rovníc chemických reakcií. 

 
13. Chemického rozpúšťania zinku v kyseline chlorovodíkovej. 
14. Chemického rozpúšťania hliníka v kyseline chlorovodíkovej. 
15. Chemického rozpúšťania horčíka v kyseline dihydrogensírovej. 
16. Chemického rozpúšťania sodíka vo vode. 
17. Chemického rozpúšťania vápnika vo vode. 
18. Vytesňovania (cementácie) medi z roztoku síranu meďnatého kovovým zinkom. 
19. Reakcie oxidu nikelnatého s vodíkom. 
20. Reakcie oxidu železitého s vodíkom. 
 

Napíšte: a)  reakčnú schému  reakcií podvojného rozkladu 
  b)  určte stechiometrické koeficienty rovníc chemických reakcií. 
 
21. Reakcie dusičnanu strieborného s chloridom sodným. 
22. Reakcie dusičnanu bárnatého s kyselinou dihydrogensírovou. 
23. Neutralizácie kyseliny chlorovodíkovej hydroxidom sodným. 
24. Neutralizácie kyseliny hydrogendusičnej hydroxidom vápenatým. 
25. Neutralizácie kyseliny dihydrogenuhličitej hydroxidom chromitým. 
26. Neutralizácie kyseliny trihydrogenfosforečnej hydroxidom draselným. 
27. Neutralizácie kyseliny tetrahydrogenkremičitej hydroxidom hlinitým. 
28. Hydrolýzy chloridu antimonitého. 
29. Hydrolýzy síranu diamónneho.  
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Výsledky: 
1a)     H2 + O2 ⇢  H2O 
1b)  2 H2 + O2 → 2 H2O 
 
2a)     C   + O2 ⇢ CO2     C + O2 ⇢CO 
2b)     C   + O2  → CO2,  2 C + O2 → 2 CO 
 
3a)     Fe +      O2 ⇢ Fe2O3
3b)  2 Fe + 3/2 O2 → Fe2O3 
 
4a)  Na2O + H2O ⇢ NaOH 
4b)  Na2O + H2O → 2 NaOH 
 
5a)  SO3 + H2O ⇢H2SO4
5b)  SO3 + H2O →  H2SO4 
 
6a)  N2 +    H2 ⇢ NH3
6b)  N2 + 3 H2 → 2 NH3 
 
7a)     H2O ⇢ H2 + O2 
7b)  2 H2O → 2 H2 + O2 
 
8a)  CH4 ⇢C +   H2
8b)  CH4 → C + 2 H2 
 
9a)     HgO ⇢ Hg + O2 
9b)  2 HgO →                    2 Hg + O2  
 

10a) CaCO3 ⇢CaO + CO2 
10b) CaCO3 →  CaO + CO2 
 
11a) MgCO3 ⇢MgO + CO2
11b) MgCO3 →  MgO + CO2 
 
12a)    KClO3 ⇢  KCl +    O2
12b) 2 KClO3 → 2 KCl + 3 O2 
 
13a) Zn +    HCl ⇢H2 + ZnCl2   
13b) Zn + 2 HCl → H2 + ZnCl2   
 
14a)    Al +    HCl ⇢ H2 +    AlCl3 
14b) 2 Al + 6 HCl →3 H2 + 2 AlCl3 
 
15a) Mg + H2SO4 ⇢H2 + MgSO4
15b) Mg + H2SO4 →  H2 + MgSO4 
 
16a)    Na +    H2O ⇢H2 +    NaOH 
16b) 2 Na + 2 H2O  → H2 + 2 NaOH 
 
17a) Ca +    H2O ⇢H2 + Ca(OH)2
17b) Ca + 2 H2O  → H2 + Ca(OH)2
 
18a) Zn + CuSO4 ⇢Cu + ZnSO4
18b) Zn + CuSO4  → Cu + ZnSO4
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19a) NiO + H2 ⇢Ni + H2O 
19b) NiO + H2 → Ni + H2O 
 
20a) Fe2O3 +    H2 ⇢Fe +    H2O 
20b) Fe2O3 + 3 H2 →2 Fe + 3 H2O 
 
21a) AgNO3 + NaCl⇢AgCl + NaNO3
21b) AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3
 
22a) Ba(NO3)2 + H2SO4 ⇢BaSO4 +    HNO3
22b) Ba(NO3)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2 HNO3
 
23a) HCl + NaOH ⇢NaCl + H2O 
23b) HCl + NaOH →  NaCl + H2O 
 
24a)    HNO3 + Ca(OH)2 ⇢Ca(NO3)2 +    H2O 
24b) 2 HNO3 + Ca(OH)2  → Ca(NO3)2 + 2 H2O 
 
25a)    H2CO3 +    Cr(OH)3 ⇢Cr2(CO3)3 +    H2O 
25b) 3 H2CO3 + 2 Cr(OH)3  → Cr2(CO3)3 + 6 H2O 
 
26a) H3PO4 +    KOH ⇢K3PO4 +    H2O 
26b) H3PO4 + 3 KOH  → K3PO4 + 3 H2O 
 
27a)    H4SiO4 +    Al(OH)3 ⇢Al4(SiO4)3 +      H2O 
27b) 3 H4SiO4 + 4 Al(OH)3  →Al4(SiO4)3 + 12 H2O 
 
28a) SbCl3 +    H2O ⇢ HCl + Sb(OH)3
28b) SbCl3 + 3 H2O →3 HCl + Sb(OH)3
 
29a) (NH4)2SO4 +    H2O ⇢H2SO4 +    NH4OH 
29b) (NH4)2SO4 + 2 H2O  → H2SO4 + 2 NH4OH 
 
 
 
 
 

2 STECHIOMETRICKÉ VÝPOČTY 
 

Stechiometria — stechiometrické výpočty patria medzi základné chemické výpočty, 
ktoré sú založené na sledovaní prvkov a zlúčenín pri chemických reakciách a v akých 
hmotnostných pomeroch sa navzájom zlučujú. Samotný názov stechiometria je gréckeho pôvodu 
(stoicheia — prvky, základy; metreo — meriam). 

 
K stechiometrickým výpočtom zaraďujeme: 
 

1. Výpočet hmotnostného zloženia chemických zlúčenín. 
2. Výpočet stechiometrického vzorca — empirického vzorca chemickej zlúčeniny. 
3. Výpočet hmotnostného pomeru na základe rovníc chemických reakcií. 
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2. 1 ZLOŽENIE ZLÚČENÍN 
 
 Vo všeobecnosti vlastnosti látkových sústav sú určené okrem iných parametrov aj  
zastúpením jednotlivých zložiek. Na vyjadrenie množstva zložky a množstva sústavy môžeme 
použiť tri veličiny, a to látkové množstvo (n), hmotnosť (m) a objem (V). 
 
Látkové množstvo — n, základná fyzikálna veličina (v sústave SI), vyjadrujúca množstvo látky 
na základe počtu elementárnych jedincov (entít), ktoré ju tvoria. Elementárnym jedincom môže 
byť: atóm, molekula, ión, radikál, elektrón alebo skupina uvedených častíc. Jednotkou látkového 
množstva je mol.  
1 mol je také látkové množstvo sústavy, ktoré obsahuje práve toľko elementárnych jedincov 
(entít), koľko je atómov v 0,012 kg (presne) uhlíka v nuklide 12C, teda 6,023.1023 jedincov. 
Väčšou jednotkou je kilomol (kmol = 103 mol). Látkové množstvo vypočítame, keď počet 
molekúl delíme Avogadrovou konštantou. 
 

AN
Nn =  

kde n  — látkové množstvo 
N — počet jedincov (atómov, molekúl, elektrónov...) 

 NA = 6,023.1023 mol-1 — Avogadrova konštanta  
 
Zloženie sústavy môžeme vyjadriť zlomkami (x, w,ϕ )  a pomernými údajmi látkového 
množstva, hmotnosti, objemu jednotlivých zložiek . 
 
2. 1. 1  Molový zlomok 
 

Na chemické účely je často výhodnejšie vyjadrovať zloženie sústav pomocou látkových 
množstiev zložiek molovým zlomkom xB. Pre látku B vo viaczložkovej sústave je definovaný 
vzťahom: 
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B
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n
n

nx

i

==
∑

 

kde nB a všeobecne ni je látkové množstvo jednotlivých zložiek sústavy,  
nS — celkové látkové množstvo všetkých zložiek sústavy. 

Hodnota molového zlomku je medzi 0 a 1 a súčet všetkých molových zlomkov sa rovná jednej: 
 

1
i

i =∑ x  

2. 1. 2  Hmotnostný zlomok 
 
 Hmotnostné zloženie sústavy možno vyjadriť hmotnostným zlomkom wB, ktorý je pre 
zastúpenie látky B vo viaczložkovej sústave definovaný vzťahom : 
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kde mB a všeobecne mi sú hmotnosti jednotlivých zložiek sústavy, 
mS — celková hmotnosť sústavy. 
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Pre súčet všetkých hmotnostných zlomkov sústavy platí : 
 

1
i

i =∑w  

 
Hmotnostný zlomok určitej zložky sústavy je teda relatívna veličina a jeho hodnota sa 

nachádza medzi 0 a 1. Hmotnostný zlomok možno vyjadriť aj v percentách. Symbol % 
zodpovedá číslu 0,01. Platí teda: 

 
wB = 0,25 = 25.0,01 = 25 % 

 
 
2. 1. 3  Objemový zlomok 
 

Na vyjadrenie zloženia plynných zmesí je výhodné použiť objemový zlomok ϕB, ktorý 
pre látku B v zmesi definuje vzťah: 
 

S

B
B V

V
=ϕ  

kde  VB je objem látky B, 
VS — celkový objem sústavy. 
Objemový zlomok je rovnako relatívna veličina a platí vzťah: 
 

1
i

i =∑ϕ  

 
Molové, hmotnostné a objemové zlomky možno vyjadrovať aj v percentách, promile, ppm. 
 

1 %     = 1/100         = 0,01 
1 ‰    = 1/1000       = 0,001 
1 ppm = 1/1000000 = 0,000001 

 
Hmotnostný zlomok vyjadrený v percentách, promile, ppm sa zvlášť neoznačuje. 

Ostatné sa musia zvýrazniť označením: mol %, obj.%, mol ‰, obj.‰, mol ppm, obj.ppm. 
Ako príklad pre označovanie jednotlivých spôsobov vyjadrovania zloženia zlúčenín uvádzame 
zloženie kyseliny sírovej: 
 

Vzorec: H2SO4 
Molová hmotnosť kyseliny sírovej   MH2SO4 ≐98 g/1 mol H2SO4
Molová hmotnosť atómového vodíka  MH ≐1 g/1 mol H 
Molová hmotnosť atómovej síry   MS ≐32 g/1 mol S  
Molová hmotnosť atómového kyslíka  MO ≐16 g/1 mol O 
 
1. Zloženie kyseliny sírovej vyjadrené molovými zlomkami: 

Jeden mol H2SO4 obsahuje dva moly atómového vodíka, jeden mol atómovej síry  
a štyri moly atómového kyslíka (porovnaj s indexami ) 

 xH = 2/7 = 0,2857 = 28,57 mol % 
 xS = 1/7 = 0,1429 = 14,29  mol % 
 xO= 4/7 = 0,5714 = 57,14  mol % 
 Σxi = xH+ xS+ xO  = 2/7+1/7+4/7 = 7/7 = 1 = 28,57+14,29+57,14 = 100 mol % =1 
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2. Zloženie kyseliny sírovej vyjadrené hmotnostnými zlomkami: 
 wH = 2/98 = 0,0204   =   2,04 % 
 wS = 32/98 = 0,3265 = 32,65 % 
 wO= 64/98 = 0,6531  = 65,31 % 
 Σwi = wH+ wS+ wO = 2/98+32/98+64/98 = 98/98 = 1= 2,04+32,65+65,31=100 % =1 
 

3. Zloženie kyseliny sírovej vyjadrené molovým pomerom zložiek 
 nH : nS : nO = 2 : 1 : 4 
 = 4 : 2 : 8 

4. Zloženie kyseliny sírovej vyjadrené hmotnostným pomerom zložiek  
 mH : mS : mO = 2 : 32 : 64 
     = 1 : 16 : 32 
 
 
Príklad 1:  a) Vypočítajte percentuálne zloženie siričitanu didraselného K2SO3
  b) Vyjadrite zloženie K2SO3 hmotnostným pomerom prvkov. 
 
Riešenie I a: 

Pomerná atómová hmotnosť   K        — 39,102 
Pomerná atómová hmotnosť   S         — 32,05  
Pomerná atómová hmotnosť   O        — 16 
Pomerná molekulová hmotnosť  K2SO3 — 158,27  

 
158,27 g K2SO3 ....................... 2 . 39,102 g K  
         1 g K2SO3 ....................... ..............x g K 
          x =2 . 39,102 . 1/158,27 = 0,4941 g K 

 
Vypočítali sme, že z celkovej hmotnosti 1 dielu K2SO3 pripadá na draslík čiastka 0,4941 

a nazýva sa gravimetrický faktor. 
Gravimetrický faktor určuje obsah zložky látky v jednom diele látky. 
 

L
Xfx =  

 
kde  f — gravimetrický faktor  

X — obsah zložky látky  
L — obsah látky 
 

Percentuálne zloženie — zastúpenie zložky vypočítame tak, že gravimetrický faktor vynásobíme 100. 
X [%] = fx . 100  
XK      = fK . 100 
XK      = 0,4941 . 100 = 49,41 % K 

obdobne:  
XS = fs . 100 ; pričom fs = 32/158,27 
XS = 32/158,27 . l00 = 20,26 % 
XO =  fO. 100 ; pričom fO = 3.16/158,27  
XO = 3.16/158,27 . 100 = 30,33 % 

 
Výsledok:  Percentuálne zloženie K2SO3 = 49,41 % K; 20,26 % S; 30,33 % O. 
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Riešenie II. a: 
Obdobne správne výsledky dostaneme priamou úmernosťou, keď molovú hmotnosť 

K2SO3 považujeme za základ percentuálneho počtu, t.j. 100 %.  
 

158,28 g K2SO3 .... 100 % 
2 . 39,102 g K ....…... x % K 
x = 2 . 39,102. 100 /158,27= 49,41 % K  

 
158,27 g K2SO3 ..... 100 %  
32 g S ………………..x % 
x = 32.100 /158,27= 20,26 %  

 
158,27 g K2SO3 ..... 100 %  
3 . 16 g O ................... x %  
x = 3 . 16. 100 /158,27 = 30, 33 % O  

 
Riešenie III. a:  
 Tie isté správne výsledky získame obdobne priamou úmernosťou , keď hmotnostné diely 
zložky v zlúčenine prepočítame na 100 hmotnostných dielov zlúčeniny. 
 

158,27 g K2SO3 ..... 2 . 39,102 g K  
100 g K2SO3 ........................ x g K 
x = 2 . 39,102. 100  / 158,27= 49,41 g K, t.j. 49,41 % K  

 
158,27 g K2SO3 ............ 32 g S  
100 g K2SO3 ................... x g S 
x = 32. 100  / 158,27= 20,26 g S = 20,26 % S  

 
158,27 g K2SO3 ...... 3 . 16 g O 
100 g K2SO3 .................. x g O 
x = 3 . 16 . 100 / 158,27= 30,33 g O, t.j. 30,33 % O  

 
Riešenie I.b: 
 Zloženie K2SO3 vyjadrené hmotnostným pomerom udáva pomer hmotnosti prvkov  
 mK : mS : mO zastúpených v molekule 

mK : mS : mO = 2 . 39,102 : 32 : 3 . 16  
mK : mS : mO =              5  :  2  :  3 

 
 
Príklady na precvičovanie 
 
Príklad 2: Vypočítajte percentuálny obsah síry: 
  a) v oxide siričitom SO2, b)  v oxide sírovom SO3 . 
Výsledok:  a) 50 %,    b) 40 % 
 
Príklad 3: Vypočítajte percentuálne zloženie zlúčeniny Na4P2O7 . 10 H2O. 
Výsledok:  20,6 % Na; 13,9 % P; 61,0 % O; 4,5 % H. 
 
Príklad 4: Koľko kg olova obsahuje 75 kg galenitu (sulfidu olovnatého) ?  
Výsledok:  64,95 kg Pb 
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Príklad 5: Koľko kg sulfidu zinočnatého — sfaleritu je treba k výrobe 1 kg Zn ?  
Výsledok :  1,49 kg ZnS 
 
Príklad 6: Vypočítajte percentuálne zloženie týchto zlúčenín: 
  a) sulfidu železnatého FeS,  b) vápenca CaCO3  c) sódy Na2CO3.  
Výsledok: a) 63,53 % Fe;  36,47 % S 
  b) 40,04 % Ca; 12 % C; 47,96 % 0 
  c) 43,40 % Na; 11,3 % C; 45,3 % 0 
 
Príklad 7: Vypočítajte percentuálne zloženie fluoridu horečnatého MgF2  
  a fluoridu lítneho LiF. 
Výsledok: a) Mg—39 %  F—61 %  b) Li—26,6 %  F—73,4% 
 
Príklad 8: Vypočítajte percentuálne zloženie zlúčeniny CuHAsO3. 
Výsledok: Cu — 33,89 % As — 39,96 % O — 25,61 %  H — 0,538 %. 
 
Príklad 9: Vypočítajte percentuálne zloženie.  a) síranu diamónneho (NH4)2SO4   
       b)síranu disodného Na2SO4. 
Výsledok: a) N — 21,2%  H — 6,0%  S — 24,3 % O — 48,5 % 
  b) Na —32,37 %  S — 22,56 %  O — 45,07 % 
 
Príklad 10:  Do hute bolo dodaných 4640 ton rudy vo forme magnetovca Fe3O4. Koľko železa 
  sa z nej vyrobí ? 
Výsledok: 3360 ton 
 
Príklad 11:  Koľko percent vody obsahuje tiosíran disodný Na2S2O3.5 H2O ?  
Výsledok:  36,29 % H2O  
 
Príklad 12: Spálením 1,9 g sírouhlíka sa vytvorilo 3,2 g oxidu siričitého, ktorého zloženie je  
  vyjadrené hmotnostným pomerom mS : mO = 1 : 1. Určte zloženie sírouhlíka: 
  a) hmotnostným pomerom prvkov b)v percentách. 
Výsledok: a) mC : mS = 3 : 16  b) 15,8 % C;  84,2 % S 
 
Príklad 13:  Vyjadrite zloženie vody: a) v percentách  b) hmotnostným pomerom prvkov. 
Výsledok:  a)11,19 % H; 88,81 % O b)mH : mO = 1,008 : 8 
 
Príklad 14: Vyjadrite zloženie kyseliny tetrahydrogenkremičitej H4SiO4 v percentách. 
Výsledok:  4,19 % H  66,59 % O  29,22 % Si 
 
Príklad 15:  Z čistého uhličitanu vápenatého vzniká 43,97 % CO2. Koľko kg oxidu vápenatého 
  získame z 1000 kg mramoru ? 
Výsledok:  560,3 kg CaO 
 
Príklad 16:  Cena zlúčenín striebra závisí od ich obsahu striebra. Ktorá zlúčenina striebra,  
  AgNO3 alebo Ag2SO4 je podľa toho drahšia ?  
Výsledok:  AgNO3 — 63,5 % Ag;  Ag2SO4 — 69,2 % Ag — je drahšie  
 
Príklad 17:  Zloženie sulfidu strieborného je vyjadrené hmotnostným pomerom prvkov 
  mAg : mS =27 : 4. Koľko  gramov striebra možno získať zo 124 g sulfidu   
  strieborného ? 
Výsledok:  108 g Ag 
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Príklad 18: K príprave sulfidu železnatého je na 4,2 g Fe potrebné 2,4 g síry. Vyjadrite  
  zloženie sulfidu železnatého hmotnostným pomerom prvkov a v percentách. 
Výsledok:   mFe : mS = 7 : 4,  63,63 % Fe,  36,37 % S 
 
Príklad 19: Koľko  percent hmotnosti stratí modrá skalica pri vypálení ? Reakcia prebieha  
  podľa rovnice CuSO4 . 5 H2O → CuSO4 + 5 H2O 
Výsledok:  Stráca 36,8 % svojej hmotnosti. 
 
Príklad 20: Koľko  percent oxidu uhličitého vzniká z čistého mramoru ? 
Výsledok:  CaCO3 → CaO + CO2 , 43,97 %CO2

 
Príklad 21: Vypočítajte percentuálne zloženie mangánanu olovnatého PbMnO4 . 
Výsledok:  63,53%Pb, 16,85%Mn, 19,62 %O 
 
Príklad 22: Aký je percentuálny obsah železa v sulfide železnatom ?  
Výsledok:  63,53 % Fe 
 
Príklad 23: Aký je hmotnostný pomer prvkov v:a) chlorečnane draselnom KClO3  
       b) kyseline dihydrogensírovej H2SO4 ? 
Výsledok:       a) mK : mCl : mo = 39 : 35,5 : 48  
             b) mH : mS : mo = 1 : 16 : 32  
 
Príklad 24: Koľko  medi obsahuje   a) 80 kg síranu meďnatého CuSO4,  
       b) 2 t oxidu  mednatého CuO,  
       c) 36 kg oxidu meďného Cu2O  
       d) 20 t sulfidu meďnatého CuS ?  
Výsledok:  a) 32 kg,  b) 1,6 t,  c) 32 kg,  d) 16 t 
 
Príklad 25: Koľko percent vody obsahuje kryštalická sóda Na2CO3 . 10 H2O ? 
Výsledok:  62,96 % H2O 
 
Príklad 26: Koľko percent vody obsahuje CuCl2.2H2O ?  
Výsledok:  21,13 % H2O 
 
Príklad 27:  Zistite percentuálne zloženie rodanidu (sulfokyanidu) železitého. 
Výsledok:  24,27 % Fe; 41,81 % S; 15,66 % C; 18,26 % N 
 
 
Príklad 28: Ktorá z uvedených železných rúd obsahuje najviac železa: a) ocieľok  —FeCO3, 
          b) magnetit—Fe3O4  
         alebo c) limonit   —Fe2O3 ? 
Výsledok:  a) Fe3O4 — 72,36·% Fe; b) Fe2O3 — 69,94 .% Fe, c) FeCO3— 48,2 % Fe. 
 
Príklad 29: Aký je hmotnostný pomer prvkov v týchto zlúčeninách: 
        a) oxide železnatom — FeO 
        b)oxide železitom     — Fe2O3
        c) magnetovci           — Fe3O4 ? 
Výsledok:       a) mFe : mO = 7 : 2 
        b) mFe : mO =  7 : 3 
        c) mFe : mO = 21 : 8 
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Príklad 30: Aký je hmotnostný pomer prvkov v:  a) oxide meďnatom—CuO, 
        b)oxide sodnom      —Na2O 
        c) oxide hlinitom    —Al2O3 ? 
Výsledok:       a)mCu: mO =  4 : 1 
        b)mNa : mO = 23 : 8 
        c)mAl : mO = 9 : 8 
 
Príklad 31: Zistite percentuálny obsah jednotlivých prvkov v kryštalickom chloride   
  horečnatom—MgCl2 . 6 H2O. 
Výsledok:  Mg — 11,96 %; Cl — 34,88 %; H — 5,95 %;  O — 47,21 % 
 
Príklad 32: Vypočítajte percentuálny obsah síry v kyselinách:  a) dihydrogentiosírovej  
         b) dihydrogensiričitej 
         c) dihydrogensírovej 
Výsledok:  a) 56,18 % S,  b) 39,07 % S,  c) 32,69 % S  
 
Príklad 33:  Molekula síranu meďnatého obsahuje 5 molekúl vody. Koľko kg tejto kryštalickej 
  látky potrebujeme vypáliť, aby sme získali 180 kg H2O ? 
Výsledok:  498,3 kg 
 
Príklad 34: Zloženie sulfidu disodného je vyjadrené pomerom mNa : mS = 59 : 41. Koľko g  
  síry môžeme získať z 300 g Na2S ? 
Výsledok:  123 g S  
 
Príklad 35: Spálením 16 g sulfidu meďnatého (obsahuje 80 % Cu a 20 % S) vzniklo 16 g  
  oxidu meďnatého a 6,4 g oxidu siričitého. Určte zloženie získaných zlúčenín  
  v hmotnostných percentách a hmotnostným pomerom prvkov. 
Výsledok:  Cu — 80 %; O — 20 %; mCu : mO = 4 : 1 
  S   — 50 %; O — 50 %; mS : mO   = 1 : 1 
 
Príklad 36: Koľko hmotnostných percent chlóru viaže hliník v zlúčenine chloridu hlinitého  
  AlCl3 ? 
Výsledok:  79,7 % Cl 
 
Príklad 37: Koľko percent dusíka obsahuje dusičnan vápenatý Ca(NO3)2 ?  
Výsledok:  17,08 % N . 
 
 
Príklad 38: V akom množstve chlorečnanu draselného KClO3 je obsiahnuté 24 g kyslíka ? 
Výsledok:  61,25 g KClO3  
 
Príklad 39: Koľko  percent vody obsahuje zlúčenina CoSO4 . 7 H2O ?  
Výsledok 44,82 % H2O 
 
Príklad 40: Rozkladom 50 g uhličitanu vápenatého sa získalo 28 g oxidu vápenatého a 22 g  
  oxidu uhličitého. Oxid vápenatý obsahuje 5 hmotnostných dielov vápnika a 2 
  hmotnostné diely kyslíka. Zloženie oxidu uhličitého je vyjadrené hmotnostným 
  pomerom prvkov mC : mO = 3 : 8. Na základe týchto údajov zistite zloženie  
  uhličitanu  vápenatého hmotnostným pomerom prvkov. 
Výsledok: mCa : mC : mO = 10 : 3 : 12 
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Príklad 41:  V ktorej z uvedených zlúčenín užívaných ako umelé dusíkaté hnojivá je najväčšie 
  percento dusíka:  a) v dusičnane sodnom NaNO3, 
     b) v dusičnane vápenatom Ca(NO3)2
     c) v sírane amónnom (NH4)2SO4  
     d) v kyanide vápenatom Ca(CN)2 ? 
Výsledok:   v Ca(CN)2  — 34,97 % N. 
 
Príklad 42: Spálením 6,4 g síry vzniklo 12,8 g oxidu siričitého.  
  Vypočítajte percentuálne zloženie. 
Výsledok: S — 50 %; O — 50 % 
 
Príklad 43: K príprave chloridu železnatého je treba na 4,4 g železa a 5,6 g chlóru.   
  Vypočítajte zloženie chloridu železnatého pomerom celých čísel a v percentách.  
Výsledok: mFe : mCl = 11 : 14,  Fe — 43 %, Cl — 57 % 
 
Príklad 44: Pri rozklade 7 g bromidu vápenatého bolo získané 5,6 g brómu. Určte zloženie  
  bromidu vápenatého pomerom celých čísel a v percentách. 
Výsledok:  mCa : mBr = 1 : 4; Ca — 20 %;  Br — 80 % 
 
Príklad 45: Soľ NaNH4HPO4 .4 H2O sa pri žíhaní rozkladá podľa rovnice:  

NaNH4HPO4 . 4 H2O → NaPO3 + NH3 + 5 H2O 
  Vypočítajte, koľko percent tuhého zvyšku zostane po vyžíhaní ? 
Výsledok: 48,77 % NaPO3
 
Príklad 46: Aký hmotnostný pomer prvkov a aké percentuálne zloženie majú  zlúčeniny a)  
  hydroxid sodný NaOH,  b) vápenec CaCO3 ? 
Výsledok: a) mna : mO : mH = 23 : 16 : 1; 57,4 % Na, 40 % O,  2,6 % H 
  b) mCa : mC : mO = 10 : 3 : 12; 40,04 % Ca,  12 % C, 47,96 % O 
 
Príklad 47:  V ktorej z týchto zlúčenín je najväčšie percento vodíka: 
  a) vo vode 
  b) v kyseline dihydrogensírovej 
  c) v kyseline trihydrogenfosforečnej ? 
Výsledok: a) v H2O — 11,19 % 
 
Príklad 48: Vypočítajte hmotnostný pomer a percentuálne zloženie oxidu vápenatého, keď 
  spálime 25 g vápnika na 35 g oxidu vápenatého. 
Výsledok: mCa : mO = 5 : 2; Ca — 71,4 %; O — 28,6 % 
 
Príklad 49: Pri redukcii 8 g CuO uhlíkom sa získalo 2,2 g CO2, ktorého zloženie je vyjadrené 
  hmotnostným pomerom prvkov mC : mO = 3 : 8. Určte zloženie oxidu meďnatého 
.Výsledok: mCu :  mO = 4 : 1 
 
Príklad 50: Vyjadrite percentuálne zloženie fluoridu amónneho.  
Výsledok: 51,3 % F,  37,82 % N;  10,88 % H 
 
Príklad 51:  Vyjadrite percentuálne zloženie chloridu ortuťnatého.  
Výsledok: Hg — 73,89 %, Cl — 26,11 % 
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Príklad 52: Minerál anortit má vzorec CaAl2Si2O8. Vyjadrite jeho zloženie v percentách CaO, 
  Al2O3 a SiO2. 
Výsledok: 20,16 % CaO; 36,65 % Al2O3 , 43,19 % SiO2
 
Príklad 53: Aké je percentuálne zloženie arzenitanu tridraselného ?   
Výsledok: 48,8 % K; 31,2 % As; 20,0 % O 
 
Príklad 54: Aké je percentuálne zloženie uhličitanu horečnatého ?  
Výsledok: 28,8 % Mg; 14,3 % C; 56,9 % O 
 
Príklad 55: Aké je percentuálne zloženie síranu železnatého ?   
Výsledok: 36,7 % Fe; 21,2 % S; 42,1 % O  
 
Príklad 56: Koľko percent vody obsahuje kryštalický síran mangánatý MnSO4.4H2O ?  
Výsledok: 32,30 % H2O 
 
Príklad 57: Vyjadrite percentuálne zloženie oxidu ciničitého.   
Výsledok: 78,8 % Sn; 21,2 %O 
 
Príklad 58: Aké je percentuálne zloženie oxidu arzeničného ?   
Výsledok: 65,2 % As; 34,8 % O 
 
Príklad 59: Spálením určitého množstva arzénovodíka sa získa 0,66 g oxidu arzenitého (obsah 
  75,8 % arzénu) a 0,18 g vody. Vypočítajte zloženie arzénovodíka v %. 
Výsledok: 96,15 % As  
 
Príklad 60: Koľko gramov vody sa uvoľní spálením 40 gramov uhľovodíka, obsahujúceho  
  10% vodíka a 90 % uhlíka ? Zloženie vody je vyjadrené pomerom mH : mO = 1 : 8 
Výsledok: 36 g H2O  
 
Príklad 61: Koľko kyslíka obsahuje 1 gram týchto látok?: 
        a) oxidu ortuťnatého HgO,  
        b) kyseliny dusičnej HNO3, 
        c) chlorečnanu draselného KClO3, 
        d) vody H2O 
Výsledok: a) 0,07 g,  b) 0,76 g,  c) 0,39 g,  d) 0,89 g 
 
Príklad 62: Určte percentuálne zastúpenie prvkov v zlúčenine NaIO3.5H2O.  
Výsledok: Na — 7,99 %; I — 44,07 %; H — 3,50 %; O — 44,44 % 
 
 
Príklad 63: Určte percentuálne zastúpenie prvkov v komplexnej zlúčenine K[AuCl4]. 
Výsledok: K — 10,34 %; Au — 52,13 %; Cl — 37,53% 
 
Príklad 64: V akom množstve oxidu ciničitého SnO2 je obsiahnuté 238 kg cínu ?  
Výsledok: 302 kg SnO2
 
Príklad 65: Keď redukujeme 16 g oxidu zinočnatého uhlíkom, získame 4,4 g oxidu uhličitého, 
  ktorého zloženie môžeme vyjadriť pomerom mC : mO = 3 : 8. Vypočítajte zloženie 
  oxidu zinočnatého. 
Výsledok: mZn : mO = 4 : 1,  Zn — 80 %; O — 20 %  
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Príklad 66: Koľko % H2O obsahuje kryštalický síran chromitodraselný KCr(SO4)2 .12 H2O ? 
Výsledok: 43,29 % H2O 
 
Príklad 67: Určte percentuálne zastúpenie prvkov v komplexnej zlúčenine — sírane   
  tetraaminmeďnatom [Cu(NH3)4]SO4. 
Výsledok: Cu — 27,90 %; N — 24,60 %; H — 5,31 %; S — 14,08 %; O — 28,11 % 
 
Príklad 68: Pri rozbore vzorky železnej rudy bolo v nej stanovené 2,8 g železa. Koľko gramov 
  oxidu železitého Fe2O3 bolo analyzovaných ? 
Výsledok: 4,0 g vzorky 
 
 
2. 2 VÝPOČET EMPIRICKÉHO VZORCA ZLÚČENINY  
 

Chemickým rozborom látky — analýzou získame jej zloženie. Zo známeho zloženia 
môžeme odvodiť empirický vzorec zlúčeniny : 
 

Postup: ( % → m → n → index ) 
 
1. Hmotnostné obsahy prvkov delíme príslušnými molovými hmotnosťami prvkov, 

pričom dostaneme počet molov prvkov (ni = mi/Mi ) v danom množstve zlúčeniny (napríklad 
100g ). Keďže počet atómov v hociktorého prvku v jednom mole je konštantný, potom tieto 
údaje vyjadrujú pomerné zastúpenie atómov jednotlivých prvkov v zlúčenine. 

2. Delením pomeru molov zložiek najnižšou hodnotou z nich a úpravou na pomer malých 
celých čísel, dostaneme indexy.  
 
Príklad 69: Vypočítajte empirický vzorec zlúčeniny, ktorá obsahuje 49,41 % K, 20,26 % S,  
  30,33 % O. 
  
Riešenie : 

KxSyOz

x, y, z  — indexy 
Molová hmotnosť K — 39,102 g.mol-1 

Molová hmotnosť hmotnosť S — 32 g.mol-1  
Molová hmotnosť hmotnosť O — 16 g.mol-1

1. K : S : O =  49,41 g K/39,102 g K.mol-1 : 20,26gS/32gS.mol-1 : 30,33gO/16 g O.mol-1

K : S : O = 1,263 : 0,633 : 1,895  
2. Počet molov delíme najnižšou hodnotou, t.j. 0,633  

K : S : O = 1 ,263/0,633 : 0,633/0,633 : 1,895/0,633 
K : S : O =  1,995 : 1 : 2,993 
Zaokrúhlením údajov na celé čísla dostávame počet atómov príslušných prvkov v 
zlúčenine dostaneme indexy : 
       K : S : O = 2 : 1 : 3  
          x   : y  : z  =  2 : 1  : 3 

Výsledok: Empirický vzorec zlúčeniny je K2SO3. 
 
Príklad 70: Tavením 14,3 g hydrátu vzniká 5,3 g bezvodej sódy Na2CO3.  
  Zistite vzorec hydrátu. 
Riešenie : 

 pomerná molekulová hmotnosť Na2CO3 — 106 
 pomerná molekulová hmotnosť H2O — 18 
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 Zloženie hydrátu je vyjadrené hmotnostným pomerom zložiek, t.j. 5,3 g Na2CO3 a 9 g 
H2O. Keďže zloženie látky udané hmotnostným pomerom zložiek sa rovná zloženiu látky v 
hmotnostných percentách, pre výpočet vzorca môžeme použiť postup z  príkladu 69:  

 
Na2CO3 : H2O = 5,3/106 : 9/18 
Na2CO3 : H2O = 0,05 : 0,5  | . (1 : 0,05) 
Na2CO3 : H2O = 1 : 10  
 

Výsledok: Vzorec hydrátu je Na2CO3 .10 H2O. 
 
Príklad 71: Odvoďte empirický vzorec oxidu, ktorý obsahuje 72,4 % Fe.  
  
Riešenie:  

pomerná atómová hmotnosť Fe — 55, 84  
pomerná atómová hmotnosť O — 16  
Fe : O = 72,4 / 55,84 : 27,6 /16 
Fe : O = 1,297 : 1,725  | . (1:1,297) 
Fe : O = 1 : 1,33  
Keďže počet atómov kyslíka v oxide nie je malé celé číslo, musíme tieto hodnoty násobiť celým 

číslom(počnúc 2,3, atď.), kým pomer atómov v zlúčenine sa bude rovnať pomeru celých čísiel. 
Fe : O = 1 : 1,33  | .2  
Fe : O = 2 : 2,66 čiže dvojnásobok nevyhovuje 
Fe : O = 1 : 1,33  | .3  
Fe : O = 3 : 3,99 
Fe : O ≐ 3 : 4  

Výsledok:  Empirický vzorec oxidu železa je Fe3O4. 
 
Príklady na precvičovanie 
 
Príklad 72: Zistite empirický vzorec látky, ktorá obsahuje 15,8 % uhlíka a 84,2 % síry. 
Výsledok: CS2
 
Príklad 73: Zistite empirické vzorce kyselín chlóru podľa výsledkov chemických analýz  
  a) 46,7 % kyslíka; 1,48 % vodíka; 51,82 % chlóru 
  b) 57,1 % kyslíka; 1,30 % vodíka; 41,60 % chlóru 
Výsledok: a) HClO2 b) HClO3
 
Príklad 74: Analýzou zlúčeniny sa zistilo, že obsahuje 39,34 % sodíka, 60,66 % Cl.   
  Vypočítajte vzorec tejto zlúčeniny.  
Výsledok: NaCl 
 
Príklad 75: Aký vzorec bude mať látka, ktorá obsahuje 40 % síry a 60 % kyslíka ? 
Výsledok: SO3
 
Príklad 76: Odvoďte empirický vzorec látky, ktorá obsahuje 67,8 % chlóru, 30,5 % kyslíka a 
  1,7 % vodíka  
Výsledok: HClO 
 
Príklad 77: Odvoďte empirický vzorec látky, ktorá obsahuje 56,54 % draslíka, 34,76 %  
  kyslíka a 8,7 % uhlíka.  
Výsledok: K2CO3



 44

Príklad 78: Analýzou zlúčeniny bolo zistené nasledovné zloženie: 55,3 % medi, 20,6 %  
  uhlíka, 24,1 % dusíka. Odvoďte empirický vzorec.  
Výsledok: Cu(CN)2
Príklad 79: Odvoďte empirický vzorec látky obsahujúcej 43,4 % sodíka, 11,3 % uhlíka  
  a 45,3 % kyslíka. 
Výsledok: Na2CO3
 
Príklad 80: Určte empirický vzorec zlúčeniny, ktorá obsahuje 21,85 % Mg, 27,83 % P   
  a 50,32 % O. 
Výsledok: Mg2P2O7
 
Príklad 81: Určte empirický vzorec zlúčeniny, ktorá obsahuje 39,14 % uhlíka, 8,70 % vodíka 
  a 52,16 % kyslíka. 
Výsledok: C3H8O3
 
Príklad 82: Aký je empirický vzorec látky, ktorá obsahuje 73 % oxidu zinočnatého  
  a 27 % oxidu kremičitého ? 
Výsledok: 2 ZnO . SiO2 
 
Príklad 83: Odvoďte empirický vzorec látky, ktorá obsahuje 4,16 % vodíka, 29,21% kremíka 
  a 66,63 % kyslíka. 
Výsledok: H4SiO4
 
Príklad 84: Aký je empirický vzorec organickej zlúčeniny, ktorá obsahuje 40,7 % uhlíka,  
  8,47 % vodíka, 23,72 % dusíka a 27,11 % kyslíka ?  
Výsledok: C2H5NO 
 
Príklad 85: Odvoďte  empirický vzorec oxidu, ktorý obsahuje 72,4 % železa.  
Výsledok: Fe3O4
 
Príklad 86: Pri zohrievaní 1 gramu zlúčeniny sa oddelí 0,395 g kyslíka. Pevný zbytok je  
  chlorid draselný. Aký je najjednoduchší vzorec zlúčeniny ? 
Výsledok: KClO3
 
Príklad 87: Zistite empirický vzorec zlúčeniny, ktorá má toto percentuálne zloženie:  
  11,9 % dusíka; 3,4 % vodíka; 43,6 % vanádu a 41,1 % kyslíka. 
Výsledok:  NH4VO3 

 
Príklad 88: Odvoďte empirický vzorec zlúčeniny, ktorá obsahuje 24,3 % sodíka,  
  14,8 % kremíka a 60,9 % fluóru. 
Výsledok: Na2SiF6
 
Príklad 89: Pri vzájomnom pôsobení medi so sírnymi parami sa vytvorilo zo 4 g medi  
  5 gramov sulfidu medi. Určte jeho vzorec a názov.  
Výsledok: Cu2S — sulfid meďný 
 
Príklad 90: Pri zlučovaní 9 g hliníka so sírou sa vytvorí 25 g sulfidu hliníka. Aký je jeho  
  vzorec a názov ? 
Výsledok: Al2S3— sulfid hlinitý 
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Príklad 91: Analýzou zlúčeniny sa zistilo, že obsahuje 27,91 % medi, 24,60 % dusíka,  
  5,31 % vodíka, 14,08 % síry a 28,10 % kyslíka. Zistite vzorec tejto zlúčeniny. 
Výsledok: [Cu (NH3)4] SO4  
 
Príklad 92: Aký je empirický vzorec hydrátu, ktorý obsahuje 11,96 % horčíka,  
  34,87 % chlóru a 53,17 % vody ? 
Výsledok: MgCl2 . 6 H2O 
 
Príklad 93: Napíšte empirický vzorec kremičitanu, ak obsahuje 40 % oxidu horečnatého  
  a 60 % oxidu kremičitého. 
Výsledok: MgSiO3
 
Príklad 94: Hydrát soli obsahuje: 18,6 % Na, 25,8 % S, 19,4 % 0 a 36,2 % H2O.  
  Určte jeho vzorec. 
Výsledok: Na2S2O3 . 5 H2O 
 
Príklad 95: Odvoďte empirický vzorec látky, ktorá obsahuje 39,8 % Cu, 19,9 % S a 40,3 % O. 
Výsledok: CuSO4
 
Príklad 96: Zistite vzorec zlúčeniny, ktorá obsahuje 37,82 % N, 51,29 % F a 10,89 % H. 
Výsledok: NH4F 
 
Príklad 97: Úplným spálením 2,66 g určitej látky vzniklo 1,54 g CO2 a 4,48 g SO2. 
  Odvoďte vzorec látky.  
Výsledok: CS2
 
Príklad 98: Spálením organickej zlúčeniny, ktorá sa skladá z uhlíka, vodíka a síry sme získali 
  2,64 g CO2; 1,62 g vody a 1,92 g SO2. Zistite empirický vzorec zlúčeniny. 
Výsledok: C2H6S 
 
Príklad 99: Arzén tvorí dva oxidy. Jeden z nich obsahuje 65,2 % As a druhý 75,8 % As.  
  Napíšte vzorec obidvoch oxidov.  
Výsledok: As2O5; As2O3
 
Príklad 100: Ktorá zlúčenina obsahuje 24,742 % draslíka, 34,76 % mangánu  
  a 40,498 % kyslíka ? 
Výsledok: KMnO4 
 
Príklad 101: Zistite vzorec hydrátu, ktorý má zloženie 9,8 % Mg, 13 % S, 26,0 % O  
  a 51,2 % vody. 
Výsledok: MgSO4 . 7 H2O 
 
Príklad 102: Po zahriatí 2 g neznámej soli vážil zbytok 1,494 g a obsahoval 29,8 % K2O  
  a 44,9 % MnO. Uvoľnený plyn bol čistý O2. Vypočítajte empirický vzorec látky. 
Výsledok: KMnO4
 
Príklad 103: Pri zahrievaní neznámej soli bolo získaných 0,5047 g uhličitanu disodného,  
  0,2095 g oxidu uhličitého a 0,0858 g vody. Aký je vzorec tejto soli ? 
Výsledok: NaHCO3
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Príklad 104: Určte empirický vzorec látky, ktorá obsahuje: 12,06 % sodíka, 11,35 % bóru,  
  29,36 % kyslíka a 47,23 % vody. 
Výsledok: Na2B4O7.10H2O 
 
Príklad 105: Analýzou zlúčeniny sa zistilo, že obsahuje 29,1 % Na; 40,5 % S a 30,4 % O.  
  Určte vzorec tejto zlúčeniny. 
Výsledok: Na2S2O3
 
Príklad 106: Analýzou zlúčeniny sa zistilo, že obsahuje 46,55 % železa a 53,45 % S. Zistite  
  vzorec tejto zlúčeniny. 
Výsledok: FeS2
 
Príklad 107: Analýzou zlúčeniny sa zistilo, že obsahuje 69,94 % železa, 30,06 % kyslíka.  
  Zistite vzorec zlúčeniny. 
Výsledok: Fe2O3
 
Príklad 108: Určte empirický vzorec zlúčeniny, ktorá obsahuje 42,46 % K; 15,16 % Fe;  
  19,56 % C; 22,82 % N. 
Výsledok: K4[Fe(CN)6] 
 
Príklad 109: Určte empirický vzorec minerálu, ktorý obsahuje 28,43 % oxidu horečnatého a  
  71,57 % oxidu hlinitého. 
Výsledok: MgAl2O4
 
Príklad 110: Určte empirický vzorec zlúčeniny, ktorá obsahuje 33,89 % medi, 39,96 % As,  
  25,61 % O a zvyšok tvorí vodík. 
Výsledok: CuHAsO3
 
Príklad 111: Odvoďte empirický vzorec oxidu chrómu, ktorý obsahuje 68,4 % Cr. 
Výsledok: Cr2O3
 
Príklad 112: Napíšte empirický vzorec zlúčeniny, ktorá obsahuje 62,4 % Ca a 37,6 % C. 
Výsledok: CaC2
 
Príklad 113: Vyjadrite empirický vzorec zlúčeniny, ktorá obsahuje 51,4 % H2O a 48,6 % NH3. 
Výsledok: NH4OH 
 
Príklad 114: Určte vzorec zlúčeniny, ktorá obsahuje 68,18 % K2O a 31,82 % CO2. 
Výsledok: K2CO3
 
Príklad 115: Určte vzorec zlúčeniny, ktorá obsahuje 44,88 % draslíka, 17,78 % fosforu, 
  36,75 % kyslíka a 0,59 % vodíka. 
Výsledok: K2HPO4
 
Príklad 116: Spálením istého sulfidu cínu vzniklo 8,243 g oxidu ciničitého a 7,008 g oxidu  
  siričitého. Určte vzorec tohto sulfidu. 
Výsledok: SnS2 
 
Príklad 117: Určte vzorec zlúčeniny, ktorá obsahuje 47,98 % chlóru, 43,92 % platiny,  
  6,3 % dusíka a 1,80 % vodíka. 
Výsledok: (NH4)2[PtCl6] 
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Príklad 118: Určte vzorec zlúčeniny, ktorej percentuálne zloženie je nasledovné:  
  24,68 % medi, 13,23 % amoniaku a 62,09 % brómu. 
Výsledok: [Cu(NH3)2]Br2
 
Príklad 119: Zistite empirický vzorec zlúčeniny, ktorej percentuálne zloženie je nasledovné:  
  42,4 % O; 21,2 % S; 36,4 % Mn. 
Výsledok: MnSO4
 
Príklad 120: Analýzou zlúčeniny sa zistilo, že obsahuje 2,55 % vodíka, 40 % kyslíka  
  a 57,45 % sodíka. Napíšte empirický vzorec. 
Výsledok: NaOH 
 
Príklad 121: 7,3 g hydrátu chloridu vápenatého stráca pri dehydratácii 3,6 g vody.  
  Odvoďte vzorec hydrátu.  
Výsledok: CaCl2 . 6 H2O 
 
 
2. 3 HMOTNOSTNÉ POMERY PRI CHEMICKÝCH REAKCIÁCH 
 
 Chemickými rovnicami skrátene opisujeme chemické reakcie, pričom využívame značky 
prvkov a vzorce zlúčenín. Na základe zákona zachovania hmotnosti vieme, že pri chemických 
reakciách súčet hmotností látok do reakcie vstupujúcich (ľavá strana rovnice) sa rovná súčtu 
hmotností látok reakciou vznikajúcich (pravá strana rovnice). 
 Každá chemická rovnica vystihuje chemickú reakciu nielen kvalitatívne, ale aj 
kvantitatívne, lebo udáva hmotnostné pomery látok, ktoré do reakcie vstupujú a z reakcie 
vystupujú. 

Napríklad v rovnici chemickej reakcie:  
 
  1 H2SO4 + 2 NaOH → 1 Na2SO4 + 2 H2O 
čísla      1                2                 1                  2              
sú tzv. stechiometrické koeficienty — sú to racionálne čísla, ktoré vystupujú v stechiometrickej 
rovnici chemickej reakcie pri chemických symboloch — vzorcoch zúčastnených látok. 
Stechiometrické koeficienty sú stále čísla a nesmú sa zamieňať s látkovými množstvami látok. 

Látkové množstvá sa v priebehu chemickej reakcie menia, kým stechiometrické 
koeficienty sú nemenné (stále čísla). 
 Keď teda poznáme priebeh chemickej reakcie a vyjadríme ho príslušnou rovnicou, 
môžeme na základe nej vypočítať množstvo látok, ktoré majú do reakcie vstúpiť podľa 
vyžadovaného množstva reakčného produktu, alebo aké množstvo látok, ktoré reakciou vznikajú, 
možno získať z určitého množstva východzích látok a pod. 
 Pri riešení stechiometrických výpočtov musíme dbať na tieto zásady: 

1. napísať reakčnú rovnicu a vyčísliť ju ( nájsť jej koeficienty), 
2. dosadiť počet molov zúčastnených látok, 
3. zostaviť príslušné úmery a vypočítať hľadané hodnoty. 
 

Príklad 122: Vypočítajte, koľko g H2SO4 a NaOH potrebujeme na prípravu 500 g Na2SO4  
  podľa reakcie 
 

H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 H2O 
 
Riešenie I: Spočítame molové hmotnosti zlúčenín 
  H2SO4  — 98 g . mol-1
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  NaOH  — 40 g . mol-1

  Na2SO4— 142,04 g . mol-1

 Na základe rovnice chemickej reakcie vieme, že na 1 mol Na2SO4, t.j. 142,04 g 
potrebujeme 1 mol H2SO4, t.j. 98 g . 
 Priamou úmerou vypočítame spotrebu H2SO4 na prípravu 500 g Na2SO4. 
 
 142,04 g Na2SO4 ................ 98 g H2SO4
      500 g Na2SO4................... x g H2SO4
  x =500 . 98/142,04 = 345,01 g H2SO4
    . 
Podobne vypočítame aj spotrebu NaOH: 
 

142,04 g Na2SO4 …………….. 2 . 40 g NaOH  
     500 g Na2SO4 .............................. x g NaOH 
 x = 500 . 2 . 40 / 142,04 = 281,61 g NaOH 

 
Výsledok: 345,01 g H2SO4; 281,61 g NaOH 
 
Riešenie II: Každá rovnica chemickej reakcie je vyjadrením zákona zachovania hmotnosti.  
 Z rovnice hmotnostnej bilancie (materiálovej bilancie) vypočítame potrebnémnožstvá 
zlúčenín na prípravu zadaného množstva produktu (alebo východiskovej látky )  nasledovne: 
 

1. napíšeme základnú rovnicu materiálovej bilancie 
 
 H2SO4 + 2 NaOH → Na2SO4 + 2 H2O 
 98g      + 2 . 40g    =   142 g   + 2 . 18 g 
 

2. základnú rovnicu materiálovej bilancie vynásobíme látkovým množstvom nNa2SO4 , ktoré 
predstavuje 500 g Na2SO4 : 

nNa2SO4 = mNa2SO4 / MNa2SO4  = 500 /142  
     98 g H2SO4        + 80 g NaOH        = 142 g Na2SO4 + 36 g H2O  |.(500/142) 
     98 . 500 / 142     + 80 . 500 / 142    = 500                  + 36 . 500 / 142 
     345,01 g H2SO4 + 281,75 g NaOH = 500 g Na2SO4 + 126,75 g H2O 
 
K príprave 500 g Na2SO4 neutralizáciou potrebujeme 345,01 g H2SO4 a 281,75 g NaOH, pričom 
vznikne 126,76 g H2O. 
 
Príklad 123: Máme 1 tonu železnej rudy, ktorá obsahuje 70 % uhličitanu železnatého. Koľko  
  kg železa možno vyrobiť z tejto rudy ? 
 
Riešenie: 1 tona železnej rudy =1000 kg obsahuje 70 % FeCO3, t.j. 700 kg FeCO3  

 Molová hmotnosť FeCO3 — 115,85 kg.kmol-1

 115,85 kg FeCO3 obsahuje 55,85 kg Fe 
 700 kg FeCO3       obsahuje       x kg Fe 
 x = 55,85.700 / 115,85 = 337,46 kg Fe  
 

Výsledok: Z horeuvedenej rudy možno vyrobiť 337,46 kg čistého železa.  
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2. 3. 1 Príklady stechiometrických výpočtov množstiev látok s nižšou 

koncentráciou  (<100 % ) na základe chemických rovníc 
 
Príklad 124: Koľko gramov medi je potrebné k príprave 51,5 g kryštalického dusičnanu  

  meďnatého Cu(NO3)2 . 3 H2O, keď reakcia prebieha podľa rovnice  
 

3 Cu + 8 HNO3 → 3 Cu (NO3 )2 + 2 NO + 4 H2O 
 Koľko gramov 22,7 %-nej HNO3 je potrebné k reakcii ? 
 
Riešenie I: Molové hmotnosti zlúčenín sú nasledovné:  

  Cu (NO3) 2  — 187,552 g.mol-1

  Cu(NO3)2 . 3 H2O  — 241,60 g.mol-1

  Cu    — 63,54 g.mol-1  
  HNO3    — 63,016 g.mol-1

Najprv prepočítame množstvo kryštalického dusičnanu meďnatého na bezvodý dusičnan 
meďnatý: 
 

241,60 g Cu(NO3)2 . 3 H2O ................... 187,552 g Cu(NO3)2  
51,5 g Cu(NO3)2 . 3 H2O ....................................x g Cu(NO3)2
 x = 51,5 . 187,552/241,60 =39,98 g Cu(NO3)2 

 
Množstvo medi vypočítame na základe rovnice chemickej reakcie: 
 

3 . 63,54 g Cu ...................... 3 . 187,552 g Cu(NO3)2  
x g Cu............................................ 39,98 g Cu(NO3)2
 x = 3 . 63,54 . 39,98/( 3 . 187,552 )= 13,545 g Cu  

 
Podobne vypočítame priamou úmerou aj potrebné množstvo HNO3. Z rovnice vyplýva, že na 3 
moly Cu(NO3)2 potrebujeme 8 molov HNO3 ( 100 %-nej). 
 

3 . 187,552 g Cu(NO3)2 …………….8 .  63,016 g HNO3  
39,98 g Cu(NO3)2..............................................x g HNO3
 x = 39,98 . 8 . 63,016/3 . 187,552  = 35,75 g HNO3 100 % -nej   

 
Množstvo 22,7 %-nej kyseliny dusičnej vypočítame nepriamou úmerou:  
 

37,75 g HNO3 ....................... 100 %-nej 
x g HNO3 ..............................22,7 %-nej 
 x= 37,75 . 100/22,7 = 157,49 g HNO3 22,7 %-nej  

 
Výsledok:  13,545 g Cu, 35,75 g HNO3 100 % -nej, 157,49 g HNO3 22,7 %-nej 
 
Riešenie II.: Najprv si napíšeme základnú rovnicu materiálovej bilancie:  
3  Cu           +  8 HNO3       →      3 Cu(NO3)2    + 2 NO        + 4 H2O 
3. 63,54       +  8.63,016       =      3 .187,552     + 2.30,008  + 4.18,016  
190,62         + 504,128         =       562,656         + 60,016      + 72,064  | .(39,98/562,656) 
190,62         + 504,128         =       562,656         + 60,016      + 72,064  | . 0,07106 
13,534 g Cu + 35,793 g HNO3 =  39,98 g Cu(NO3)2 + 4,261 g NO + 5,117 g H2O 
        49,326 =   49,326 
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Na prípravu 51,5 g Cu(NO3)2 . 3 H2O je potrebné 13,5 g Cu a 35,7 g HNO3 (100 %-nej), čo 
odpovedá 157,5 g HNO3 22,7 %-nej. 
 
Príklad 125: Chlór môžeme pripraviť pôsobením kyseliny dihydrogensírovej na chlorid sodný 
  za prítomnosti oxidu manganičitého. Reakcia prebieha podľa rovnice  
  2 NaCl +MnO2 + 3 H2SO4 → 2 NaHSO4 + MnSO4 + Cl2 + 2 H2O  
  Aké množstvo chloridu sodného, 94 %-nej H2SO4 a burelu, obsahujúceho 86 %  
  oxidu manganičitého, je potrebné na prípravu 18 g chlóru ? 
 
Riešenie: Máme vypočítať potrebné množstvá východiskových látok. na prípravu 18 g  
  chlóru. Počítame len s pomernými molekulovými alebo atómovými hmotnosťami 
  tých látok, ktorých celková hmotnosť je určená alebo hľadaná. Vzorce a značky  
  týchto látok si pre lepšiu orientáciu podčiarkujeme. Z rovnice vidíme, že z 2  
  molov NaCl vzniká 1 mol Cl2 (hmotnosť 1 molu Cl je 70,9 g). Zostavíme úmeru: 
 
A. Výpočet množstva NaCl  
 

2 . 58,45 g NaCl ........................... 70,9 g Cl2
 x g NaCl ...............................18 g Cl2
 x = 2 . 58;45 . 18/70,9 = 29,68g NaCl 
 

B. Výpočet množstva H2SO4
 Z rovnice vyplýva, že 3 moly H2SO4 sú úmerné 1 molu chlóru.  
Teda: 
 3 . 98.08 g H2SO4 ........................... 70,9 g Cl2
  x g H2SO4 ...............................18 g Cl2
  x = 3 . 98,08 .18/70,9 = 74,70 g H2SO4 100 %-nej  
Na prípravu chlóru máme k dispozícii 94 %-nú H2SO4 zostavíme si nepriamu úmeru: 
 
 74,70 g H2SO4 .......................... 100 %-nej H2SO4  
        x g H2SO4 ............................ 94 %-nej H2SO4
 x = 74,70 . 100 / 94 = 79,47 g 94 %-nej H2SO4
 
C. Výpočet množstva burelu: 
 Z rovnice vidíme, že 1 mol MnO2 je úmerný 1 molu Cl2, teda: 
 86,94 g MnO2 ................................. .70,9 g Cl2
         x g MnO2 ......................................18 g Cl2
 x = 86,94 . 18 / 70, 9 = 22,07 g 100 %-ného MnO2  
 
 22,07 g MnO2 ............................ 100 % 
        x g ......................................... 86 %  
 x = 22,07 . 100 / 86 = 25,66 g MnO2 86 %-ného 
 
Výsledok: Potrebujeme 29,68 g NaCl, 79,47 g H2SO4 94 %-nej a 25,66 g MnO2 86 %-ného. 
 
Príklad 126: Koľko ml 20 %-ného NaOH, ktorého hustota ρ = 1,2191 g.cm-3 , potrebujeme na 
prípravu 45 g síranu disodného zo síranu meďnatého ?  
 
Riešenie: Vychádzame z chemickej rovnice:  
 CuSO4 + 2 NaOH → Cu(OH)2 + 1 Na2SO4  
Z rovnice vidíme, že z 2 molov NaOH pripravíme 1 mol Na2SO4 . Píšeme nasledovnú úmeru:  
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2 . 40 g NaOH ....................142,05 g Na2SO4
       x g NaOH ...........................45 g Na2SO4
 x = 2 . 40 . 45 / 142,05 = 25,34 g NaOH 100 %-ného  

K dispozícii máme 20 %-ný NaOH. Zostavíme nepriamu úmeru:  
25,34 g NaOH .............. 100 %-ný 
       x g ............................20 %-ný 
 x = 25,34 . 100 / 20 = 126,70 g NaOH 20 %-ného 

 
Na výpočet objemu v cm3 použijeme vzťah medzi hmotnosťou m, hustotou ρ a objemom V: 

ρ = m / V 
V = 126,7 g /1,2191 g.cm-3  = 103,93 cm3  NaOH 20 %-ného  

 
Výsledok: 25,34 g NaOH 100 %-ného, 126,70 g 20 %-ného NaOH, 103,93 cm3  NaOH 20  
  %-ného 
 
Príklady na precvičovanie 
 
Príklad 127: Koľko gramov vodíka vznikne, keď k rozkladu vody použijeme 5 gramov sodíka? 
Výsledok: 0,219 g 
 
Príklad 128: Koľko gramov kyslíka sa spotrebuje pri horení 1 gramu Fe? Horenie železa v  
  kyslíku je vyjadrené rovnicou 3 Fe + 2 O2 → Fe3O4  
Výsledok: 0,382 g 
 
Príklad 129: Koľko gramov zinku potrebujeme na vytesnenie 0,2 g vodíka z kyseliny H2SO4 ? 
Výsledok: 6,48 g 
 
Príklad 130: Koľko gramov chlorečnanu draselného potrebujeme rozložiť, aby sme vyvinuli 1 g O2 ? 
Výsledok: 2,553 g KClO3  
 
Príklad 131: Koľko g Fe(OH)3 potrebujeme na prípravu 25 g FeCl3 neutralizáciou? 
Výsledok: 16,47 g Fe(OH)3 
 
Príklad 132: Koľko gramov vody rozkladá 100 g sodíka za vzniku vodíka ? 
Výsledok: 78,4 g H2O 
 
Príklad 133: Rozpúšťaním horčíka v H2SO4 vzniklo 36 g síranu horečnatého. Koľko vážil  
  horčík ? Koľko g kyseliny sírovej sa spotrebovalo na jeho rozpúšťanie ? 
Výsledok: 7,29 g Mg; 29,4 g H2SO4 
 
Príklad 134: Podľa rovnice NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3 vypočítajte, koľko gramov  
  dusičnanu sodného pripravíme z 60 g chloridu sodného ? 
Výsledok: 87,2 g NaNO3
 
Príklad 135: Koľko gramov kyseliny chlorovodíkovej (soľnej) vzniká pri hydrolýze 15 g  
  chloridu antimonitého? 
Výsledok: 7,12 g HCl 
 
Príklad 136: Koľko g CuSO4 a KOH potrebujeme na prípravu 10 g hydroxidu meďnatého ?  
Výsledok: 16,3 g CuSO4; 11,5 g KOH 
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Príklad 137: Koľko gramov uhličitanu disodného musí zreagovať s hydroxidom vápenatým,  
  aby vzniklo 200 g uhličitanu vápenatého ? 
Výsledok: 211,8 g Na2CO3 
Príklad 138: Koľko gramov dusičnanu strieborného a chloridu sodného treba na prípravu 10 g 
  chloridu strieborného podľa rovnice z príkladu 134 ?   
Výsledok: 11,8 g AgNO3; 4 g NaCl 
 
Príklad 139: Koľko g amoniaku (čpavku) vznikne podvojným rozkladom 5 g chloridu   
  amónneho hydroxidom sodným? 
Výsledok: 1,59 g NH3 
 
Príklad 140: Koľko gramov Cu(OH)2 vznikne hydrolýzou 100 g CuSO4? 
Výsledok: 61,0 g Cu(OH)2 
 
Príklad 141: Koľko gramov CO2 vznikne termickým rozkladom 1 kg uhličitanu vápenatého  
  (vápenca) ? 
Výsledok: 440 g CO2 
 
Príklad 142: Koľko g oxidu siričitého vznikne, keď pôsobíme na kyselinu dihydrogensírovú 1 
  gramom medi podľa rovnice: Cu + 2 H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O 
Výsledok: 1,008 g SO2  
 
Príklad 143: Pri pražení pyritu podľa rovnice 4 FeS2  + 11 O2 → 2 Fe2O3 + 8 SO2 vzniklo 60 g.SO2. 
  Ruda obsahovala 30 % pyritu. Koľko gramov hlušiny obsahovala pražená vzorka ? 
Výsledok: 131,09 g 
 
Príklad 144: Aké množstvo dusičnanu strieborného treba použiť na prípravu 2 dm3 roztoku tak, 
  aby každý cm3  roztoku obsahoval 1 mg striebra ? 
Výsledok: 3,1496 g AgNO3 
 
Príklad 145: Koľko gramov dusičnanu draselného dostaneme z 15 g dusičnanu sodného ? 
Výsledok: 17,85 g 
 
Príklad 146: Koľko g dusičnanu strieborného a chromanu didraselného potrebujeme na  
  prípravu (vyzrážanie) 5 g chromanu distrieborného ? 
Výsledok: 5,12 g AgNO3; 2,925 g K2CrO4
 
Príklad 147: Koľko gramov síry zhorí v 1 grame kyslíka ?  
Výsledok: 1,002 g S 
 
Príklad 148: Z koľkých g chloridu bárnatého a uhličitanu diamónneho sa pripraví (vyzráža) 
  1 g uhličitanu bárnatého ? 
Výsledok: 1,055 g BaCl2; 0,487 g (NH4)2CO3
 
Príklad 149: Koľko kg KOH potrebujeme na rozpustenie 20 kg brómu podľa rovnice: 

6 KOH + 3 Br2 → KBrO3 + 5 KBr + 3 H2O 
Výsledok: 14,04 kg KOH 
 
Príklad 150: Koľko gramov síranu meďnatého vznikne pôsobením H2SO4 na 20 g CuO s ? 
Výsledok: 40,13 g CuSO4 
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Príklad 151: Koľko g oxidu meďnatého potrebujeme na prípravu 50 g chloridu meďnatého ? 
Výsledok: 29,5 g CuO 
 
Príklad 152: Koľko g Br získame, keď pôsobíme chlórom na 0,5 g bromidu horečnatého ? 
Výsledok: 0,43 g Br2  
 
Príklad 153: Koľko g HF potrebujeme k rozkladu 20 g SiO2 za vzniku fluoridu kremičitého ? 
Výsledok: 26,66 g HF 
 
Príklad 154: Koľko kg fluorovodíka dostaneme rozkladom 250 kg kazivca, obsahujúceho 96 % 
  fluoridu vápenatého, ak ho rozkladáme kyselinou dihydrogensírovou ? 
Výsledok: CaF2 + H2SO4 → CaSO4 + 2 HF;  123,02 kg HF 
 
Príklad 155: Koľko čistého hliníka a koľko rudy, ktorá obsahuje 65 % oxidu železitého  
  potrebujeme na výrobu 1 tony železa? 
Výsledok: 483,15 kg Al;  ~2200 kg rudy 
 
Príklad 156: Termickým rozkladom uhličitanu vápenatého vzniká oxid vápenatý a oxid  
  uhličitý. Aké množstvo vápenca, ktorý obsahuje 90 % uhličitanu vápenatého, je  
  potrebné vziať k príprave 7 ton vápna — CaO ? 
Výsledok: 13,9 t prírodného CaCO3  
 
Príklad 157: Uhličitan vápenatý sa rozkladá zahrievaním na oxid vápenatý a oxid uhličitý. Aké 
  množstvo prírodného vápenca, ktorý obsahuje 70 % uhličitanu vápenatého je  
  potrebné vziať k príprave 1000 g CaO ? 
Výsledok: 2549,7 g CaCO3
 
Príklad 158: Máme roztok, ktorý obsahuje 18,9 g kyseliny dusičnej v 1 dm3  a roztok, ktorý  
  obsahuje 3,2 g hydroxidu sodného v 1 dm3 . V akom objemovom pomere ich treba 
  zmiešať, aby vznikol neutrálny roztok ? 
Výsledok: 1 : 3,75 
 
Príklad 159: Koľko g hydroxidu vápenatého obsahovalo 50 g vápennej vody, ak nasýtením s  
  nadbytkom oxidu uhličitého sa získalo 1,5 g CaCO3 ? 
Výsledok: 1,11 g Ca(OH)2 
 
Príklad 160: Koľko gramov 40 %-nej kyseliny chlorovodíkovej (soľnej) potrebujeme na  
  neutralizáciu 2 g KOH ? 
Výsledok: 3,25 g 40 %-nej HCl 
 
Príklad 161: K neutralizácii 50 g roztoku kyseliny dihydrogensírovej je treba 2 g NaOH.  
  Koľko percentný je roztok H2SO4 ?  
Výsledok: 4,9 %-ný roztok H2SO4
 
Príklad 162: Koľko cm3 20 %-nej HCl s hustotou ρ = 1,098 g.cm-3  potrebujeme k reakcii  
  Fe(OH)3 s HCl na prípravu 25 g FeCl3 ? 
Výsledok: 76,77 cm3 20 %-nej HCl 
 
Príklad 163: Koľko cm3  36 %-nej H2SO4 s hustotou ρ= 1,2684 g.cm-3  potrebujeme k reakcii  
  20 g oxidu meďnatého za vzniku 40 g CuSO4 ? 
Výsledok: 54 cm3 36 %-nej H2SO4 
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Príklad 164: Koľko cm3  34 %-nej H2SO4 s hustotou ρ = 1,2515 g.cm-3  potrebujeme k príprave 
  80 g síranu didraselného neutralizáciou ? 
Výsledok: 105,82 cm3 34 %-nej H2SO4 
 
Príklad 165: Koľko cm3  12 %-ného NaOH s hustotou ρ = 1,1309 g.cm-3  potrebujeme na  
  prípravu Cu (OH)2 zo 100 g CuSO4 ? 
Výsledok: 370 cm3 12 %-ného NaOH 
 
Príklad 166: Koľko cm3 15 %-ného NaOH s hustotou ρ = 1,164 g.cm-3  potrebujeme k rozkladu 
  2 g chloridu amónneho ? 
Výsledok: 8,56 cm3 15 %-ného NaOH 
 
Príklad 167: Koľko cm3 20 %-nej HCl s hustotou 1,098 g.cm-3  potrebujeme k reakcii s oxidom 
  meďnatým na prípravu 50 g chloridu meďnatého ? 
Výsledok: 123,5 cm3 20 %-nej HCl 
 
Príklad 168: Koľko cm3 10 %-ného hydroxidu amónneho s hustotou ρ = 0,9575 g.cm-3   
  potrebujeme na prípravu 100 g chloridu amónneho ? 
Výsledok: 682 cm3 10 %-ného NH4OH 
 
Príklad 169: Koľko cm3 50 %-nej H2SO4, ρ = 1,3951 g.cm-3 potrebujeme na prípravu 45 g  
  tris (síranu) dichromitého neutralizáciou ? 
Výsledok: 48,4 cm3 50 %-nej H2SO4 
 
Príklad 170: Fosfor reaguje s kyselinou dusičnou podľa rovnice:  
   3 P + 5 HNO3 + 2 H2O → 3 H3PO4 + 5 NO  
  Koľko cm3 64 %-nej HNO3 s hustotou ρ = 1,3866 g.cm-3 potrebujeme na výrobu  
  50 g kyseliny trihydrogenfosforečnej ? 
Výsledok: 60,4 cm3 64 %-nej HNO3 
 
Príklad 171: Koľko cm3 28 %-ného KOH s hustotou ρ = 1,2669 g.cm-3  potrebujeme k príprave 
  50 g dusičnanu draselného neutralizáciou ? 
Výsledok: 78,2 cm3 28 %-ného KOH 
 
Príklad. 172: Koľko cm3 20 %-nej HNO3, ρ = 1,1150 g.cm-3 a 28 %-ného NH4OH s hustotou  
  ρ = 0,898 g.cm-3 je potrebné na prípravu 50 g dusičnanu amónneho ? 
Výsledok: 176,5 cm3 20 %-nej HNO3 a 87,06 cm3 28 %-ného NH4OH  
 
Príklad 173: Rozkladáme 2 g chloridu amónneho s NaOH za vzniku NH3.  
  Koľko cm3 16 %-ného NaOH s ρ = 1,1751 g.cm-3  potrebujeme k tejto reakcii? 
Výsledok: 7,95 cm3 16 %-ného NaOH 
 
Príklad 174: Koľko cm3 10 %-nej kyseliny dihydrogensírovej, ρ = 1,0661 g.cm-3    
  potrebujeme k neutralizácii roztoku, ktorý obsahuje 16 g NaOH ? 
Výsledok: 183,2 cm3 10 %-nej H2SO4 
 
Príklad 175: Koľko cm3 14 %-nej HCl s hustotou ρ = 1,0675 g.cm-3 potrebujeme k rozkladu  
  150 g uhličitanu bárnatého ? 
Výsledok: 370,9 cm3 14 %-nej HCl 
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Príklad 176: Koľko 96 %-nej H2SO4  treba k neutralizácii 100 kg 30 %-ného hydroxidu sodného ? 
Výsledok: 38,3 kg 96 %-nej H2SO4 
 
Príklad 177: Koľko kg 45 %-nej H3PO4 treba k príprave 1 t Na3PO4 z Na2CO3? 
Výsledok : 2 H3PO4 + 3 Na2CO3 → 2 Na3PO4 + 3 CO2 + 3 H2O; 1328,3 kg 45 %-nej H3PO4 
 
Príklad 178: Potrebujeme vyrobiť 500 g bromidu lítneho. Koľko uhličitanu dilítneho   
  a 40 %-nej kyseliny bromovodíkovej máme použiť, ak výťažok je 75 %-ný ? 
Výsledok: 283,57 g Li2CO3 a 1552,66 g 40 %-nej HBr 
 
Príklad 179: Koľko ml 17 %-nej kyseliny chlorovodíkovej (soľnej), ktorej hustota je   
  ρ = 1,0827 g.cm-3 potrebujeme na prípravu 20 g kuchynskej soli neutralizáciou? 
Výsledok: 67,6 cm3 17 %-nej HCl 
   
Príklad 180: Koľko g 30 %-nej kyseliny dihydrogensírovej je treba na výrobu síranu bárnatého 
  zo 100 g čistého kryštalického chloridu bárnatého ( BaCl2.2 H2O )? 
Výsledok: BaCl2.2 H2O + H2SO4 → BaSO4 + 2 HCl + 2 H2O; 133,8 g 30 %-nej H2SO4 
 
Príklad 181: Koľko g 34 %-nej kyseliny chlorovodíkovej treba na prípravu 120 g chloridu  
  draselného neutralizáciou ? 
Výsledok: 172,62 g 34 %-nej HCl 
 
Príklad 182: Koľko percentný (hm. %) je roztok dusičnanu strieborného, keď z 200 g   
  tohto roztoku sa jodidom draselným vyzrážalo 23,48 g jodidu strieborného? 
Výsledok: 8,49 %-ný roztok AgNO3  
 
Príklad 183: Máme pripraviť 400 g 8 %-ného roztoku FeCl3 reakciou hydroxidu železitého 
  s kyselinou chlorovodíkovou. Koľko g 25 %-nej HCl potrebujeme? 
Výsledok: 86,32 g 25 %-nej HCl 
 
Príklad 184: Koľko ml 20 %-nej kyseliny chlorovodíkovej, s hustotou 1,0980 g.cm-3,   
  potrebujeme na rozloženie 15 g kryštalického Na2CO3.10H2O ? 
Výsledok: 17,4 cm3  20 %-nej HCl 
 
Príklad 185: Pri výrobe hydroxidu sodného kaustifikáciou sa za hodinu vyrobí 10 ton   
  100 %-ného NaOH. Koľko kalcinovanej sódy  a 8 %-ného vápenného mlieka  
  potebujeme na túto výrobu ? 
Výsledok: Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2 NaOH;  
  13,25 ton Na2CO3, 115,8 ton 8 %-ného Ca(OH)2
Príklad 186: Účinkom elementárneho Br na roztok NaI sa uvoľní elementárny jód. Vypočítajte, 
  koľko ml kvapalného Br s hustotou ρ = 3,14 kg.m-3 potrebujeme na vytesnenie  
  jódu z 500 ml 40 %-ného jodidu sodného s hustotou ρ  = 1,6 kg . m-3? 
Výsledok: 54,33 cm3  Br 
 
Príklad 187: Koľko 43 %-nej kyseliny dusičnej a koľko 98 %-ného amoniaku sa spotrebuje na 
  výrobu 1 tony dusičnanu amónneho? 
Výsledok: 1830 kg 43 %-nej HNO3 a 217,1 kg 98 % NH3 
 
Príklad 188: Koľko kg chloridu amónneho sa vyrobí z 1 tony amoniaku a rovnakého množstva 
  plynného chlorovodíka, ak koncentrácia amoniaku je 98 % ? 
Výsledok: 3204 kg NH4Cl 
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2. 4 OBJEMOVÉ POMERY PRI CHEMICKÝCH REAKCIÁCH 
 (PLYNOVÉ ZÁKONY) 
 
 Známe plynové zákony sa vzťahujú na ideálne plyny, ktoré sa líšia od reálnych plynov 
tým, že ich molekuly považujeme za bezrozmerné častice, ktorých objem je vzhľadom k 
celkovému objemu plynu zanedbateľný. Ďalej predpokladáme, že medzi molekulami nepôsobia 
žiadne prítažlivé sily. Reálne plyny sa približujú týmto podmienkam pri veľmi vysokých 
teplotách a nízkych tlakoch, keď ich hustota je veľmi malá. 

Fyzikálny stav ideálneho plynu je určený jeho teplotou T , tlakom p a objemom V. 
Jednotlivé stavové veličiny vyjadrujeme v týchto jednotkách : 
 
Teplota —T základná jednotka: [ K ], 
    t vedľajšia jednotka [ °C ] 
pričom medzi nimi je nasledovný vzťah: 
    T = 273,15 + t 
 
Objem — V odvodená jednotka: [ m3 ] 
   1 m3 = 1000 dm3 = 1000 litrov 
   1 dm3 = 1000 cm3 = 1 liter = 1000 ml 
 
Tlak     — P  odvodená jednotka:  [ Pa ] 

1 Pascal je tlak, ktorý vyvoláva sila 1 Newtona rovnomerne rozložená na rovinnú 
plochu obsahu 1 m2, kolmú na smer sily [ N.m-2 ]. V prípade potreby, podľa 
doporučenia STN, volíme jej násobky a diely: 
 
Giga Pascal   —  GPa  —  109 Pa 
Mega Pascal  —  MPa —  106 Pa  
Kilo Pascal    —  kPa   —  103 Pa 
Hekto Pascal —  hPa   —  102 Pa 
Mili Pascal    —  mPa  —  10-3 Pa  
Mikro Pascal —  µPa   —  10-6 Pa 
 

 Ak niektorá zo stavových veličín ( V, T, p ) zostáva nezmenená, menia sa iba dve veličiny,  
ktorých vzájomnú závislosť vyjadrujú zákony. 
 
 
2.4.1 Avogadrov zákon 
 
 Prvý zákon, ktorý sa týka plynov bol roku 1808 vyslovený Gay—Lussacom a 
Humboldtom. Je to zákon stálych objemových pomerov: "Plyny sa zlučujú v objemových 
pomeroch, ktoré sa dajú vyjadriť malými celými číslami." Nejasnosti, vyplývajúce z uvedeného 
zákona (napr. prečo pri reakcii jedného objemu dusíka s tromi objemami vodíka vznikajú dva 
objemy čpavku a pod.) mohli byť vysvetlené až potom, keď A. Avogadro roku 1811 zaviedol 
pojem molekuly u plynov a vyslovil zákon: "Rovnaké objemy rôznych plynov za rovnakej 
teploty a tlaku obsahujú rovnaký počet molekúl." 
 Z toho vyplýva, že rovnaký počet molekúl ľubovoľného plynu zaberá za tých istých 
podmienok (teplota a tlak) rovnaký objem.  
Na základe Avogadrovho zákona vysvetľujeme objemové pomery pri zlučovaní plynných 
prvkov. Ako príklad si môžeme uviesť reakciu plynného vodíka s kyslíkom, pri ktorej vzniká 
voda: 

2 H2 + O2 → 2 H2O 
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To znamená, že 2 objemy vodíka a 1 objem kyslíka dávajú 2 objemy vodnej pary.  
Počet molekúl, pripadajúci na jeden mol (prípadne kilomol) ľubovoľnej látky v plynnom 

stave je daný Avogadrovou konštantou NA = 6,022 14 . 1023 jedincov na 1 mol∗  
alebo 6,022 14 . 1026 entít na 1 kmol. Teda 1 mol (1 kmol) ľubovoľného plynu zaberá za 
normálnych podmienok rovnaký objem, tzv. normálny molový objem. 

Normálny molový objem je konštanta, plynúca z Avogadrovho zákona a znamená objem 
1 molu (1 kilomolu) plynu za normálnych podmienok, t.j. za normálneho tlaku  
pn = 1,01325 . 105 Pa a za normálnej teploty tn = 0 °C a má hodnotu 

 
Vmn = 22,414 dm3.mol-1

alebo 
Vmn = 22,414 m3.kmol-1

 
Príklad 1: Koľko gramov zinku treba vziať k príprave 5 dm3 vodíka za normálnych   
  podmienok ? 
 
Riešenie: Počítame podľa rovnice 
  Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2 
  1 mol   1 mol 
Pomerná atómová hmotnosť Zn = 65,4 

65,4 g Zn ..................... 22,41 dm3 H2 = 2,014 g H2  
     x g Zn ............................ 5 dm3 H2 = 0,449 g H2
 x =65,4 .5/22,41=14,59 g Zn 
 

 Uvedenú úmernosť možno napísať na základe Avogadrovho zákona, keďže 1 mol Zn 
vytlačí 1 mol vodíka, ktorého objem za normálnych podmienok je 22,41 dm3. 
 
Príklad 2: Koľko dm3 sulfánu (sírovodíka) sa môže získať za normálnych podmienok  
  rozkladom 500 g sulfidu (sírnika) železnatého v Kippovom prístroji zriedenou  
  kyselinou chlorovodíkovou? 
Riešenie: Vychádzame z chemickej rovnice 
  FeS   +  2 HCl → FeCl2  +  H2S 
  1 mol            1 mol  
 
pomerná molekulová hmotnosť FeS = 87,91 
normálny molový objem H2S = 22,41 dm3 

Pomer 22,41/87,91 udáva počet dm3 H2S vznikajúcich z 1 gramu FeS. 
Z 500 g FeS vzniká 22,41. 500 /87,91=127,46 dm3 H2S 
 
 
Príklad 3: Koľko kg chlorovodíka sa dá vyrobiť teoreticky z 224 m3 chlóru (710 kg). Akému 
  množstvu 36,5 %-nej kyseliny chlorovodíkovej v kg to zodpovedá? 
 
Riešenie: Chlorovodík vzniká spaľovaním chlóru v prúde vodíka podľa rovnice 
  Cl2  + H2 → 2 HCl 
  1 mol  2 moly  
pomerná molekulová hmotnosť HCl = 36,45  
  1 kmol Cl2 = 22,41 m3

  2 kmoly HCl =2 . 22,41 m3 = 2 . 36,45 kg HCl 

                                                           
∗ Vo výpočtoch a pre lepšie zapamätanie možno použiť číslo 6,023.1023 
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Na základe rovnice počítame hmotnosť vznikajúceho HCl (100 %-ného) 
 
  22,41 m3 Cl2 vzniká 2 . 36,45 = 72,9 kg HCl (100 %) 
     224 m3 Cl2 vzniká .......................x kg HCl (100 %) 
   x =72,9 . 224 / 22,41= 728,6 kg 100 %-ného HCl 
     
Pre 36,5 %-nú kyselinu chlorovodíkovú platí nepriama úmernosť  

 728,6 kg HCl ................ 100 %-ná 
        x kg HCl ................ 36,5 %-ná 
  x = 728,6 . 100/36,5=1996,37 kg HCl 36,5 %-nej 

  
Výpočet môžeme urobiť aj podľa vzoru v predchádzajúcom príklade, keďže pomer 72,9/22,41 udáva 
hmotnosť 100 % HCl, vznikajúcej z 1 m3 Cl2 a zlomok 100/36,5 prepočet 100 %-nej HCl na 36,5 %-nú. 
Hmotnosť 36,5 %-nej HCl = (72,9. 224 /22,41). (100/36,5) = 1996,37 kg HCl 36,5 %-nej 
 
Príklad 4: Koľko cm3 20 %-nej kyseliny soľnej s hustotou 1,098 g.cm-3 potrebujeme na 
  rozloženie CaCO3 za vzniku 6 dm3 CO2 za normálnych podmienok? 
 
Riešenie: Rozklad uhličitanu vápenatého udáva rovnica 
  CaCO3 + 2 HCl   →   CaCl2 + H2O + CO2
       2 moly   1 mol 
 
pomerná molekulová hmotnosť CO2 = 44 
pomerná molekulová hmotnosť HCl = 36,45 
spotreba 100 %-nej kyseliny bude 
  2 . 36,45. 6 / 22,41 = 19,52 g HCl 
prepočítame 100 %-nú kyselinu na 20 %-nú 

mHCl (20 %) = 19,52 . 100 / 20 = 97,59 g 20 %-nej HCl  
Pomocou hustoty prepočítame hmotnosť 20 %-nej HCl na objem podľa vzťahu: 

V = m /ρ = 97,59 / 1,098 = 88,88 cm3  
 
Príklad 5: Koľko gramov 36 %-nej HCl a oxidu manganičitého potrebujeme na prípravu 6  
  dm3 chlóru za normálnych podmienok? 
 
Riešenie: Oxidácia HCl oxidom manganičitým prebieha podľa rovnice: 

 4 HCl    +    MnO2   →   MnCl2    +    Cl2    +    2 H2O  
 4 moly        1 mol                               1 mol 
 4 . 36,45      86,94                         22,41 litrov = 70,90 g C12  

 
pomerná molekulová hmotnosť HCl = 36,45  
pomerná molekulová hmotnosť MnO2 = 86,94 
pomerná molekulová hmotnosť C12 = 70,90 
Na prípravu 6 dm3 Cl2 za normálnych podmienok platí pre spotrebu 36 %-nej HCl:  

mHCl(36%) = (4 . 36,45. 6 / 22,41). (100 / 36) = 108,43 g 36 %-nej HCl 
Hmotnosť MnO2 vypočítame obdobne: mMnO2 = 86,94. 6 / 22,41 = 23,28 g MnO2 
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Príklady na precvičovanie 
 
Príklad 6: Koľko dm3 kyslíka vznikne termickým rozkladom 100 gramov oxidu ortuťnatého 
  podľa rovnice:       2 HgO → 2 Hg + O2 ? 
Výsledok:  5,18 dm3 O2 . 
 
Príklad 7: Koľko dm3 vodíka (za normálnych podmienok) vznikne pôsobením vody na  
  15 gramov vápnika podľa rovnice:           Ca + 2 H2O → Ca(OH)2 + H2 ? 
Výsledok:  8,4 dm3 H2  
 
Príklad 8: Koľko gramov chloridu amónneho treba k výrobe 1 dm3 čpavku? Rovnica  
  prebieha:                  NH4C1 + NaOH → NH3 + NaCl + H2O. 
Výsledok: 2,38 g NH4Cl 
 
Príklad 9: Koľko dm3 výbušného plynu za normálnych podmienok vznikne rozkladom  
  3 molov vody elektrickým jednosmerným prúdom?  2 H2O → O2 + 2 H2
Výsledok: 100,8 dm3 

 
Príklad 10: Koľko dm3 oxidu uhličitého vznikne za normálnych podmienok termickým  
  rozkladom 80 g uhličitanu vápenatého?   CaCO3 → CaO + CO2
Výsledok: 17,9 dm3 CO2 
 
Príklad 11: Koľko dm3 kyslíka vznikne za normálnych podmienok rozkladom   
  10 g chlorečnanu draselného podľa rovnice:        2 KClO3 → 2 KCl + 3 O2 ? 
Výsledok:  2,74 dm3 O2 
 
Príklad 12: Koľko gramov KClO3 je potrebné rozložiť teplom podľa predchádzajúcej rovnice 
  k príprave 100 dm3 kyslíka? 
Výsledok:  364,56 g KClO3 . 
 
Príklad 13: Koľko gramov chloridu amónneho treba na výrobu 2 dm3 chlorovodíka   
  pôsobením kyseliny sírovej ? 
Výsledok: 4,76 g NH4Cl 
 
Príklad 14: 7,3 g chlorovodíka sa mieša so 4 g amoniaku. Koľko gramov chloridu amónneho 

vznikne? Ktorý plyn a v akom množstve zostane nezreagovaný? 
NH3 + HCl → NH4Cl 

Výsledok: Vznikne 10,7 g NH4Cl, zostane 0,6 g NH3. 
 
Príklad 15: Koľko dm3 chlóru vznikne pri oxidácii HCl 13 gramami oxidu olovičitého pri 

normálnych podmienkach za vzniku PbO a vody podľa rovnice:  
2 HCl + PbO2 → Cl2 + PbO + H2O ? 

Výsledok:  1,22 dm3 Cl2 
 
Príklad 16: Koľko gramov chloridu sodného sa spotrebuje na prípravu 30 dm3 HCl   
  pôsobením HNO3 za normálnych podmienok? 
Výsledok:  78,5 g NaCl 
 
Príklad 17: Koľko dm3 kyslíka je potrebné k spáleniu 10 dm3 H2S podľa rovnice: 

     2 H2S + 3 O2 → 2 H2O + 2 SO2 ? 
Výsledok:  15,0 dm3 O2 
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Príklad 18: Koľko m3 vodného plynu sa získa z 1 tony uhlia s obsahom 75 % uhlíka   
  a príslušného množstva vodnej pary, keď bude všetok uhlík reagovať v   
  stechiometrickom pomere podľa reakcie:   C + H2O → CO + H2? 
Výsledok:  2797 m3 zmesi CO + H2 
 
Príklad 19: Vedením vodnej pary cez rozžeravené uhlie (100 % C) vzniká vodný plyn  
  (zmes CO + H2 ). Koľko m3 vodného plynu môžeme získať z 3 kg uhlia? 
Výsledok: 11,2 m3 vodného plynu 
 
Príklad 20: Vedením zmesi, ktorá sa skladá z 10 molov SO2 a 15 molov kyslíka cez 

katalyzátor, vzniklo 8 molov SO3: Koľko molov jednotlivých plynov 
nezreagovalo? 

Výsledok:  2 moly SO2 a 11 molov O2 

 
Príklad 21: Koľko CO2 sa uvoľní v kg a m3 zo 450 kg vápenca pri jeho rozklade H2SO4 ? 
Výsledok:  198 kg CO2 a 100 m3 CO2 

 
Príklad 22: Koľko dm3 kyslíka sa uvoľní (za normálnych podmienok) pri rozklade 1 kg 

manganistanu draselného l00 %-nou H2SO4 podľa rovnice: 
2 KMnO4 +3 H2SO4 → K2SO4 + 2 MnSO4 + 3 H2O + 5/2O2

Výsledok:  178 dm3 O2 

 
Príklad 23: Koľko m3 HCl sa uvoľní pri rozklade 1 tony chloridu bárnatého podľa rovnice: 

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2 HCl ? 
Výsledok:  215 m3 HCl 
 
Príklad 24: Koľko dm3 oxidu uhličitého vznikne spálením 13 dm3 acetylénu podľa rovnice: 

2 C2H2 + 5 O2 → 4 CO2 + H2O? 
Výsledok:  26 dm3 CO2 
 
Príklad 25: Koľko gramov uhličitanu vápenatého vznikne, ak na vápennú vodu pôsobí 1 dm3 CO2 : 

Ca(OH) 2 + CO2 → CaCO3 + H2O? 
Výsledok:  4,46 g CaCO3 

 
Príklad 26: Koľko dm3 SO3 za normálnych podmienok vznikne pražením 10 g pyritu FeS2 ? 

4 FeS2 + 11 O2 → 2 Fe2O3 + 8 SO2
Výsledok:  3,71 dm3 SO2 
 
Príklad 27: Koľko dm3 chlóru dostaneme rozkladom 100 gramov chlórového vápna podľa 

reakcie: Ca(ClO)2 + 4 HCl → CaCl2 + 2 C12 + 2 H2O, keď chlórové vápno 
obsahuje 80 % chlórnanu vápenatého? 

Výsledok:  25,08 dm3 Cl 2  
 
Príklad 28: Koľko zinku a 20 %-nej H2SO4 je potrebné k príprave 56 dm3 vodíka za 

normálnych podmienok?   
Výsledok:  163,45 g Zn, 1226 g 20 %-nej H2SO4 
 
Príklad 29: Koľko cm3 70 %-nej H2SO4 o hustote 1,6105 g.cm-3 potrebujeme na prípravu 

 15 dm3 SO2 z práškovej medi za vzniku CuO? 
Výsledok:  58,3 cm3 70 %-nej H2SO4 
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Príklad 30: Koľko dm3 vodíka za normálnych podmienok je potrebné vziať k redukcii 225 g 
oxidu kobaltnatého na kovový kobalt a koľko gramov kobaltu vznikne? 

Výsledok:  67,2 dm3 H2 a 177 g Co 
 
 
2. 4. 2  Zákon Boylov — Mariottov 
 

Tento zákon platí pre dej izotermický, pri ktorom je konštantná teplota a platí: 
 

p .V = konšt.   T = konšt. 
 

Súčin tlaku a objemu pre dané množstvo plynu je za danej teploty konštantný. 
 
Grafickým znázornením tejto závislosti je rovnostranná hyperbola a táto príslušná krivka sa 
nazýva izoterma. 
 
Príklad 1: Určité množstvo plynu zaberá pri tlaku 0,2026 MPa objem 30 dm3. Ako treba 

zmeniť tlak plynu pri konštantnej teplote, aby jeho objem bol 25 dm3? 
 
Riešenie:   p1 = 0,2026 MPa   p2 = x 

V1 = 30 dm3               V2 =25 dm3

Po dosadení do Boyle—Mariottovho zákona vypočítame: 
         0,2026 . 30 = p2 . 25 

p2 = 0,2431 MPa  
 
Príklad 2: Objem plynu pri tlaku 0,2127 MPa je 22 dm3. Aký objem zaberá to isté množstvo 

plynu pri tlaku 0,08799 MPa, ak teplota zostáva nezmenená?  
 
Riešenie:   p1 = 0,2127 MPa   p2 = 0,08799 MPa 

V1 = 22 dm3                V2 = x 
Na základe Boyle—Mariottovho zákona vypočítame  

          0,2127 . 22 = 0,08799 . V2 
   V2 = 53,2 dm3  
 
Príklad 3: Pri rozklade vody horčíkom vzniklo 8 dm3 H2. Koľko gramov Mg sa 

spotrebovalo, keď objem vodíka bol meraný pri tlaku 0,1267 MPa? 
 
Riešenie: Rozklad vody horčíkom prebieha podľa reakcie: 

H2O + Mg → MgO + H2
Pomocou Boyle—Mariottovho zákona sa prepočíta objem vzniknutého vodíka na 
normálne podmienky. 

p1 = 0,1267 MPa   p2 = 0,101325 MPa  
V1 = 8 dm3    V2 = x 

0,1267 . 8 = 0,101325 . V2  
V2 = 10 dm3

 
Podľa Avogadrovho zákona ku vzniku 1 molu H2 treba 1 mol horčíka , teda: 
na 22,4 dm3 H2 ................... 24,32 g Mg 
na    10 dm3 H2 ...............….........x g Mg 

                         x = 10,86 g Mg 
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Príklady na precvičovanie: 
 
Príklad 4: Určité množstvo plynu zaberá za tlaku 0,10132 MPa objem 15 dm3. Akému tlaku 

treba vystaviť plyn pri nezmenenej teplote, aby jeho objem bol 12,5 dm3? 
Výsledok:  0,1216 MPa 
 
Príklad 5: Koľko gramov vody vznikne horením 12,5 dm3 vodíka pri tlaku 0,1066 MPa? 

Horenie vodíka je vyjadrené rovnicou:  2 H2 + O2 → 2 H2O 
Výsledok:  10,577 g H2O 
 
Príklad 6: Určité množstvo plynu zaberá pri tlaku 0,10132 MPa objem 2,5 dm3. Aký bude 

jeho tlak, keď stlačíme plyn pri nezmenenej teplote na objem 1 dm3? 
Výsledok:  0,2533 MPa 
 
Príklad 7: Koľko gramov burelu je treba k vývinu 4 dm3 kyslíka pri tlaku 0,0999 MPa? 

Vývin kyslíka prebieha podľa rovnice:  3 MnO2 → Mn3O4 + O2. 
Výsledok: 45,96 g burelu 
 
Príklad 8: V oceľovej fľaši objemu 12 dm3 je kyslík pod tlakom 15,1988 MPa pri 0°C. 

Koľko dm3 kyslíka je možné odobrať z fľaše za normálneho tlaku?. 
Výsledok: 1800 dm3 O2 
 
Príklad 9: Koľko dm3 kyslíka sa spotrebuje pri horení 25 g zinku pri tlaku 0,3 MPa. Horenie 

zinku je vyjadrené rovnicou:     2 Zn + O2 → 2 ZnO  
Výsledok:  1,447 dm3 O2 
 
Príklad 10: Koľko gramov CaCO3 treba rozložiť na prípravu 65 dm3 CO2 za normálnych 

podmienok podľa rovnice:     CaCO3 → CaO + CO2  
Výsledok:  290,43 g CaCO3 

 
Príklad 11: Koľko dm3 oxidu uhličitého vznikne horením 5 g dreveného uhlia pri tlaku 

0,09999 MPa? Horenie uhlia je vyjadrené rovnicou: C + O2 → CO2 .  
Výsledok:  9,46 dm3 CO2 

 
Príklad 12: Tlak plynu, ktorý má objem 10,4 dm3, je 0,2634 MPa. Aký bude jeho tlak, keď 

plyn stlačíme na objem 1,8 dm3 pri nezmenenej teplote? 
Výsledok:  1,5219 MPa 
 
Príklad 13: Koľko dm3 kyslíka vznikne pri termickom rozklade 20,22 g dusičnanu draselného 

na dusitan draselný a kyslík? Podľa rovnice: 2 KNO3 → 2 KNO2 + O2
Výsledok:  2,24 dm3 O2  
 
Príklad 14: Koľko dm3 čpavku (NH3) vznikne, keď do reakcie vstupuje 22 g NH4Cl pri 

teplote 0°C a tlaku 0,0866 MPa ? Podľa rovnice: 
NH4Cl + NaOH → NH3 + NaCl + H2O 

Výsledok:  10,779 dm3 NH3 
 
Príklad 15: Koľko gramov CaCO3 je treba termicky rozložiť, aby vzniklo 7 dm3 CO2 za 

normálnych podmienok? Podľa rovnice:  CaCO3 → CaO + CO2
Výsledok:  31,278 g CaCO3 
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Príklad 16: Koľko gramov horčíka sa spotrebuje na rozklad H2O, aby za normálnej teploty 
vzniklo 15 dm3 H2 pod tlakom 0,1333 MPa, podľa nasledujúcej rovnice:  

Mg + 2 H2O → Mg(OH)2 + H2
Výsledok:  21,412 g Mg 
 
Príklad 17: Máme 3 dm3 plynu pri tlaku 0,1013 MPa. Aký bude jeho tlak, keď zmenšíme 

objem na 2,8 dm3? 
Výsledok:  0,1085 MPa 
 
Príklad 18: 5 dm3 určitého plynu má tlak 0,2533 MPa. Aký tlak bude mať plyn, keď jeho 

objem zmenšíme na 1 dm3? 
Výsledok:  12,665 MPa 
 
Príklad 19: Koľko dm3 vodíka potrebujeme na redukciu 100 g MoO3 pri teplote 0°C a tlaku 

0,1519 MPa ? Podľa rovnice:   MoO3 + 3 H2 → Mo + 3 H2O 
Výsledok:  31,12 dm3 H2  
 
Príklad 20: Koľko gramov CaCO3 potrebujeme na prípravu 6 dm3 CO2 pri tlaku 7,0928 MPa? 

Podľa rovnice: 
CaCO3 + 2 HCl → CaCl2 + CO2 + H2O 

Výsledok:  1875 g CaCO3 
 
Príklad 21: Koľko gramov horčíka potrebujeme na prípravu 5 dm3 H2, vznikajúceho za 

konštantnej teploty a tlaku 1,01325. 105 Pa? Podľa rovnice: 
Mg + 2 H2O → Mg(OH)2 + H2  

Výsledok:  5,425 g Mg 
 
Príklad 22: Banka s objemom 500 cm3 je naplnená 400 cm3 N2, ktorý má tlak 99,99.103 Pa. 

Pod akým tlakom bude dusík v banke? 
Výsledok:  7,9992 . 104 Pa 
 
Príklad 23: 1 g vzduchu má za normálnych podmienok objem 773 cm3. Aký objem bude mať 

rovnaké množstvo vzduchu pri 0°C a tlaku 0,0933 MPa? 
Výsledok:  839,488 cm3

 
Príklad 24: Koľko gramov MnO2 sa spotrebovalo pri výrobe 100 dm3 Cl2 pri konštantnej 

teplote a tlaku 0,049 MPa? Na základe rovnice: 
4 HCl + MnO2 → C12 + MnCl2 + 2 H2O  

Výsledok:  187,692 g MnO2 
 
Príklad 25: Koľko dm3 O2 za normálnych podmienok možno natlačiť do bomby o objeme  
  15 dm3, ak je maximálny tlak, ktorý bomba znesie 11,14 MPa? 
Výsledok:  1649,149 dm3 O2
 
Príklad 26: Koľko dm3 H2O za normálnej teploty vzniká rozkladom 22 g NH4NO3 pri. tlaku 

0,0507 MPa ? Podľa rovnice:    3 NH4NO3 → 2 H2O(g) + N2O  
Výsledok:  24,608 dm3 H2O 
 
Príklad 27: Koľko dm3 SO2 vznikne, keď necháme reagovať 3,5 g Cu s H2SO4 pri tlaku 

1,0266 . 105 Pa a teplotu udržujeme na konštantnej hodnote?  
Výsledok:  1,21 dm3 SO2 
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Príklad 28: Koľko gramov BaCO3 potrebujeme na vznik 8 dm3 CO2 pri normálnej teplote a 
tlaku 1,3172 . 105 Pa? Podľa rovnice:         BaCO3 + 2 HCl → BaCl2 + H2O + CO2  

Výsledok:  91,6 g BaCO3
 
Príklad 29: Koľko dm3 NH3 vznikne, keď úplne rozložíme 12 g NH4Cl pri teplote 0°C a tlaku 

1,333 . 105 Pa? Podľa rovnice:           NH4Cl + NaOH → NH3 + NaCl + H2O  
Výsledok:  3,81 dm3 NH3 
 
Príklad 30: Koľko dm3 Cl2 dostaneme oxidáciou HCl z 10 g MnO2 pri tlaku 0,101325 MPa 

pri konštantnej teplote? Na základe rovnice: 
4 HCl + MnO2 → Cl2 + MnCl2 + 2 H2O  

Výsledok:  2,57 dm3 Cl2 
 
Príklad 31: Plyn má za normálnych podmienok objem 0,750 dm3. Aký objem bude mať  
  rovnaké množstvo plynu pri teplote 0 °C a tlaku 0,09332 MPa? 
Výsledok:  0,814 dm3

 
Príklad 32: V oceľovej fľaši je 40 dm3 stlačeného vzduchu na tlak p1 = 81,06 . 105 Pa . Koľko 

vzduchu s tlakom p2 = 2,026 . 105 Pa môžeme vypustiť z fľaše?  
Výsledok:  1600 dm3

 
 
 
2. 4. 3  Zákon Gay — Lussacov 
 
 Ak je zo stavových veličín konštantný tlak, taký dej sa nazýva izobarický, pre ktorý 
platí, že objem plynu sa zväčšuje s teplotou. 
 

TkVkonšt
T
V

⋅==     .;   P = konšt. 

 
"Objem plynu za konštantného tlaku je priamo úmerný teplote." Grafickým 

znázornením tohto zákona je priamka — izobara. Z uvedeného zákona vyplýva, že ak sa zvýši 
teplota o 1 K, zvýši sa aj objem o 1/273 pôvodného objemu. 
Hodnota zlomku 1/273 sa nazýva koeficientom teplotná rozťažnosti plynov a označuje sa 
písmenom α. Ak ho zavedieme do predchádzajúcej rovnice a teplotu dosadíme v °C, dostaneme 
vzťah:  
 

V = V0 (1 + αt) P = konšt. 
 
 

V plynových zákonoch je výhodnejšie vyjadrovať sa pomocou absolútnej Kelvinovej stupnice 
teplôt, (termodynamickej teploty) teda: 
 
 

0
0 T

TVV ⋅=  P = konšt. 
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Príklad 1: Na akú teplotu treba zohriať 786 cm3 vodíka teploty 0 °C (273 K), aby jeho objem 
vzrástol na 1 dm3 a tlak ostal nezmenený? 

Riešenie:   V1 = 786 cm3  V2 = 1000 cm3

T1 = 273 K  T2 = x  
Dosadíme do vzťahu: 

    V1 / T1 = V2 / T2  
a získame:  
         786 / 273 = 1000 / T2 

      T2 = 347 K t.j. 347 – 273  = 74 °C  
 
Príklad 2: Koľko dm3 chlóru vznikne pri teplote 42 °C (315 K), keď k oxidácii HCl 

použijeme 13 g oxidu olovičitého? 
 
Riešenie: Oxidácia prebieha podľa rovnice: 

4 HCl + PbO2 → PbCl2 + 2 H2O + C12
Podľa Avogadrovho zákona za normálnych podmienok 
239,2 g PbO2 uvoľňuje ............ 22,4 dm3 Cl2  
  13,0 g PbO2 .…….........................x dm3 Cl2
x = 1,217 dm3 Cl2 za normálnych podmienok 
 

Toto množstvo Cl2 prepočítame na dané podmienky pomocou Gay — Lussacovho 
zákona: 

   V1 = 1,217 dm3 V2 = x 
   T1 = 273 K   T2 = 273 + 42 = 315 K 

potom:  
            1,217 / 273 = V2 / 315 

   V2 = 1,404 dm3 Cl2 
 
Príklad 3: Vzájomným pôsobením SO2 a H2S sa vylúčilo 26 g síry. Vypočítajte objem oboch 

plynov pri teplote 47 °C. 
 
Riešenie: Reakcia prebieha podľa rovnice: 
  SO2 + 2 H2S → 2 H2O + 3 S 
 

Z Avogadrovho zákona vyplýva, že na vylúčenie      
   

  3 . 32 g S treba................. 22,4 dm3 SO2
       26 g S........................……x dm3 SO2

x = 6,06 dm3 SO2 za normálnych podmienok  
 

Tento objem prepočítame na dané podmienky podľa Gay — Lussacovho zákona:  
V1 = 6,06 dm3   V2 = x 
T1 = 273 K    T2 = 273 + 47 = 320 K  

potom:  
6,06 / 273 = V2 / 320 
            V2 = 7,1 dm3 SO2  
Z rovnice vyplýva, že H2S potrebujeme 2× toľko ako SO2, teda 2 . 7,1 = 14,2 dm3 H2S. 
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Príklady na precvičovanie 
 
Príklad 4: Objem dusíka pri 15 °C je 14,5 cm3. Ako sa zmenší tento objem, keď plyn 

ochladíme na 0°C? Predpokladáme, že tlak zostáva nezmenený.  
Výsledok:  Objem sa zmenší o 0,8 cm3

 
Príklad 5: Koľko dm3 H2, odmeraného pri 60 °C a tlaku 1,01325 . 105 Pa vznikne 

rozpustením 85 g Zn v HCl podľa reakcie:   
 Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2

Výsledok:  35,52 dm3 H2  
 
Príklad 6: Dymové plyny na začiatku dymového kanálu majú teplotu 1200 °C, na konci 

250°C. Vypočítajte, koľkokrát sa zmenší objem plynov na konci dymovodu, keď 
tlak ostáva konštantný? 

Výsledok:  2,81-krát 
 
Príklad 7: Pri teplote 27 °C a určitom tlaku je objem plynu 150 cm3. Na akú teplotu treba 

zohriať plyn, aby jeho objem pri nezmenenom tlaku vzrástol na 200 cm3 ? 
Výsledok:  127°C 
 
Príklad 8: Pri teplote 17 °C má určité množstvo plynu objem 580 cm3. Aký objem bude mať 

toto množstvo plynu pri 100 °C, ak tlak ostáva nezmenený? 
Výsledok:  746 cm3

 
Príklad 9: Aký objem zaberajú 2 dm3 kyslíka s teplotou 0 °C, keď ho pri nezmenenom tlaku 

ochladíme na -12 °C? 
Výsledok:  1,9 dm3  
 
Príklad 10: Určité množstvo plynu zaberá pri teplote 20 °C objem 280 dm3. Ako sa zväčšil 

jeho objem pri. zohriatí na 120 °C, ak tlak ostal nezmenený?  
Výsledok:  375,5 dm3

 
Príklad 11: Pri 27 °C je objem plynu 600 cm3. Aký bude jeho objem, ak sa bez zmeny tlaku 

zmení teplota na 57 °C? 
Výsledok:  660 cm3 

 
Príklad 12: Koľko dm3 N2 vznikne rozkladom 48 g NH4NO2, keď objem vzniknutého dusíka 

meriame pri teplote 62 °C a tlaku 1,01325 . 105 Pa? 
NH4NO2 → N2 + 2 H2O  

Výsledok:  20,61 dm3 N2 
 
Príklad 13: Koľko dm3 vodíka potrebujeme na reakciu 11,5 g MoO3, keď pracujeme pri tlaku 

1,01325 . 105 Pa a objem zisťujeme pri teplote -15 °C.  
MoO3 + 3 H2 → Mo + 3 H2O 

Výsledok:  5,06 dm3 H2  
 
Príklad 14: Koľko gramov CaCO3 sa spotrebovalo na vznik 15 dm3 CO2, keď jeho objem bol 

meraný pri teplote 100 °C a tlaku 1,01325 . 105 Pa? 
CaCO3 → CaO + CO2  

Výsledok:  49,01 g CaCO3
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Príklad 15: Koľko dm3 SO2 vznikne reakciou medzi kyselinou dihydrogensírovou a kovovou 
meďou, keď do reakcie vstupuje 1,5 g medi pri teplote 17 °C a tlak zostáva 
konštantný 1,01325 . 105 Pa? Reakcia prebieha nasledovne: 

H2SO4 + Cu → CuO + SO2 + H2O 
Výsledok:  0,557 dm3 SO2 
 
Príklad 16: 5 dm3 vodíka pri tlaku 1,01 325 . 105 Pa má teplotu 57 °C. Ako sa zmení objem 

vodíka, keď pri nezmenenom tlaku ho ochladíme na -50 °C? 
Výsledok:  3,45 dm3 H2         
 
 
Príklad 17: Koľko dm3 kyslíka s teplotou 39 °C sa spotrebuje pri horení 7 g fosforu?  
 Horenie fosforu je vyjadrené rovnicou:        P4 + 5 O2 → 2 P2O5
Výsledok:  7,23 dm3 O2
 
Príklad 18: Koľko dm3 metánu vznikne pri rozklade 2,5 g Al4C3 teplou vodou, keď objem 

metánu zisťujeme pri teplote 91 °C? Rozklad Al4C3 prebieha podľa rovnice:  
Al4C3 + 6 H2O → 3 CH4 + 2 Al2O3

Výsledok:  1,55 dm3 CH4 
 
Príklad 19: Koľko dm3 kyslíka s teplotou 91 °C sa spotrebuje k oxidácii 13 g oxidu bárnatého 

na peroxid bárnatý? Oxidácia prebieha podľa rovnice:         2 BaO + O2 → 2 BaO2
Výsledok:  1,26 dm3 O2
 
Príklad 20: Koľko dm3 oxidu dusnatého vznikne rozkladom kyseliny dusičnej s 13 g medi, 

keď objem NO sme zisťovali pri teplote 42 °C? Rozklad prebieha podľa rovnice:  
3 Cu +8 HNO3 → 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O 

Výsledok:  3,52 dm3 NO 
 
Príklad 21: Koľko gramov horčíka sa spotrebuje na rozklad vody, keď vzniklo 15 dm3 vodíka 

pri teplote 85 °C a nezmenenom tlaku ?  
Mg + 2 H2O → Mg(OH)2 + H2  alebo   Mg + H2O → MgO + H2

Výsledok:  12,4 g Mg 
 
Príklad 22: Koľko gramov CaCO3 treba rozložiť, aby sme pripravili 110 dm3 CO2 , získaného 

pri teplote 45 °C a normálnom tlaku?    CaCO3 → CaO + CO2
Výsledok:  421,9 g CaCO3 
 
Príklad 23: Určité množstvo plynu zaberá pri teplote 35 °C objem 550 cm3. Ako sa zväčší 

objem plynu, keď ho zohrejeme na teplotu 135 °C? 
Výsledok:  728,5 cm3

 
Príklad 24: Koľko dm3 NH3 vznikne pri 18 °C, keď do reakcie vstupujú 2 g chloridu 

amónneho a tlak zostáva konštantný?  
NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O    alebo   NH4Cl → NH3 + HCl 

Výsledok:  0,892 dm3 NH3  
 
Príklad 25: Pri teplote 22 °C je objem plynu 500 cm3. Aký bude objem tohto plynu pri 

konštantnom tlaku a pri zohriatí na 65 °C? 
Výsledok:  572,9 cm3. 
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Príklad 26: Pri 25 °C má určité množstvo plynu objem 152 cm3. Vypočítajte objem toho 
istého množstva plynu pri 0 °C t.j. pri normálnej teplote. 

Výsledok:  139,2 cm3

 
Príklad 27: Koľko gramov Mg musíme rozpustiť v kyseline sírovej, aby sme pripravili 2 dm3 

vodíka s teplotou 35 °C, keď tlak zostáva bez zmien? 
Mg + H2SO4 → H2 + MgSO4 

Výsledok :  1,92 g Mg 
 
Príklad 28: Pri teplote 20 °C má plyn v plynojeme objem 500 m3. Aký objem bude mať plyn, 

ak sa zvýši jeho teplota na 25 °C a tlak plynu sa pritom nezmení.  
Výsledok:  508,53 m3

 
Príklad 29: O koľko narastie objem 70 dm3 kyslíka, ktorý izobaricky zohrejeme z teploty 7 °C 

na 47 °C? 
Výsledok:  o 10 dm3

 
 
2. 4. 4  Zákon Charlesov 
 
 Vyjadruje vzťah medzi tlakom a teplotou plynu za stáleho objemu. 
 

  ;konšt
T
p

=    p = k . T        V = konšt. 

 
"Tlak plynu za konštantného objemu je priamoúmerný teplote". Takýto dej sa nazýva 
izochorický a grafickým vyjadrením tohto zákona je priamka — izochora. 
Z uvedeného zákona vyplýva, obdobne ako u Gay—Lussacovho zákona, že zvýšením teploty o 
1 K sa zvýši aj tlak plynu o 1/273 pôvodného tlaku. Zlomok 1/273 je koeficientom teplotnej 
rozpínavosti plynov a označujeme ho písmenom γ . 
Charlesov zákon môžeme napísať v tvare:  
 

p = p0 ( 1 + γ.t)  V = konšt. 
 

Koeficient tepelnej rozpínavosti γ má hodnotu, ktorá sa číselne rovná koeficientu tepelnej 
rozťažnosti. 

Ak zavedieme absolútnu Kelvinovu stupnicu teplôt, dostaneme: 
 

0
0 T

Tpp ⋅=   V = konšt. 

 
Príklad 1: V uzavretej nádobe má plyn pri teplote 0 °C tlak 1,01325 .105 Pa. Aký tlak bude 

mať plyn, keď nádoba sa zohreje na 100 °C? 
 
Riešenie:   p1 = 1,01325 . 105 Pa  p2 = x 

T1 = 273 K    T2 = 273 + 100 = 372 K  
Potom dosadíme: 
     .p1 / T1 = p2 / T2

1,01325 .105/273 = x /373 
p2 = p1 . T2 / T1 = 1,384 . 105 Pa  
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Príklad 2: Tlak plynu v uzavretej nádobe pri 0 °C je 2,0265 . 105 Pa. Na akú teplotu treba 
plyn ochladiť, aby bol jeho tlak 1,01325 . 105 Pa? 

 
Riešenie:  p1 = 2, 0265 .1 05 Pa   p2 = 1,01 325 . 105 Pa  

T1 = 273 K    T2 = x 
     p1 / T1 = p2 / T2

T2 = p2 . T1 / p1 = 1,01325 . 105 . 273 / 2,0265 . 105 = 136,5 K 
 
Zo vzťahu  

T = T0 + t ⇒ t = T - T0 = 136,5 - 273 = -136,5 °C 
 
Príklad 3: Pri 7 °C je tlak plynu v uzavretej nádobe 0,9599 . 105 Pa. Ako sa zmení tlak 

plynu, keď nádobu ochladíme na -33 °C? 
 
Riešenie:   t1  = 7 °C     t2  = -33 °C 

T1 = 280 K    T2 = 240 K  
p1 = 0,9599 . 105 Pa   p2 = x 
p2 = 0,9599 . 105 . 240 / 280 = 0,8227 . 105 Pa  
 
 

Príklady na precvičovanie 
 
Príklad 4: Pod akým tlakom je množstvo plynu pri 25 °C, keď pri 0 °C je to isté množstvo 

plynu pod tlakom 3,03975 MPa? 
Výsledok:  3,3133 MPa 
 
Príklad 5: Tlak plynu v uzavretej nádobe pri 0 °C je 0,101325 MPa. Na akú teplotu treba 

plyn zohriať, aby sa jeho tlak zdvojnásobil? 
Výsledok:  273 °C 
 
Príklad 6: Pri 10 °C je tlak plynu v uzavretej nádobe 0,9866 . 105 Pa. Ako sa zmenší tlak, 

keď nádobu ochladíme na -10 °C? 
Výsledok:  0,916 . 105 Pa 
 
Príklad 7: V nádobe o obsahu 5 dm3 je plyn pri teplote t = 50 °C a tlaku p = 0,2025 MPa. Na 

akú maximálnu teplotu môžeme nádobu zohriať, ak je skúšaná na 10,13 . 105 Pa? 
Výsledok:  1342 °C 
 
Príklad 8: Uzavretá nádoba obsahuje plyn s teplotou 100 °C a tlakom 3,03975 . 105 Pa. Na 

akú teplotu je treba plyn ochladiť, aby jeho tlak klesol na polovicu? 
Výsledok:  -86,5 °C 
 
Príklad 9: Oceľová tlaková fľaša je naplnená kyslíkom pri 18 °C a tlaku 15,198 MPa. Ako 

stúpne tlak vo fľaši, keď sa teplota zvýši na 25 °C? 
Výsledok:  15,562 MPa 
 
Príklad 10: Tlak plynu v uzavretej nádobe je 1,0932 . 105 Pa pri 18 °C. Na akú teplotu treba 

plyn ochladiť, aby jeho tlak bol normálny (1,01325 . 105 Pa )? 
Výsledok:  -4 °C 
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Príklad 11: Tlak plynu v uzavretej nádobe pri 12 °C je 0,9999 . 105 Pa. Ako vzrastie tlak, keď 
nádobu zohrejeme na 30 °C?  

Výsledok:  1,063.105 Pa 
 
Príklad 12: O koľko °C je potrebné zohriať plyn, ktorý je pri 0 °C v uzavretej nádobe, aby sa 

jeho tlak zdvojnásobil? 
Výsledok:  o 273 °C 
 
Príklad 13: Pri 15 °C tlak v kyslíkovej bombe má hodnotu 91,19 . 105 Pa. Pri akej teplote 

vzrastie tlak na 10,13 MPa? 
Výsledok:  47 °C  
 
Príklad 14: Tlak vzduchu v automobilovej pneumatike je 0,3039 MPa pri 15 °C. V dôsledku 

trenia v pohybe teplota pneumatiky sa zvýši na 50 °C. Ako sa zmení tlak? 
Výsledok:  3,4 . 105 Pa 
 
Príklad 15: Tlak vzduchu v uzavretej nádobe je 1,1199 . 105 Pa pri 21 °C. Na akú teplotu 

treba plyn ochladiť, aby jeho tlak bol normálny? 
Výsledok:  -7 °C 
 
Príklad 16: V autokláve pri 0 °C je plyn pod tlakom 3,33 . 105 Pa. Po zohriatí tlak plynu v 

autokláve narastie na 23,38 . 105 Pa. Stanovte teplotu plynu v autokláve!  
Výsledok:  1640 °C 
 
Príklad 17: Vzduch v uzavretom zásobníku sa zohrieva tak dlho, kým manometrický tlak sa 

nezvýši na 2,0265 . 105 Pa. Počiatočný tlak vzduchu je 0,98066 . 105 Pa a teplota 
15 °C. Vypočítajte teplotu vzduchu, pri ktorej vzrastie tlak na uvedenú hodnotu. 

Výsledok:  865 K, 592 °C 
 
Príklad 18: Pri stálom objeme má plyn tlak 690 Pa a teplotu -10 °C. Zistite tlak plynu, ak sa 

jeho teplota zvýši na 95 °C. 
Výsledok:  965 Pa 
 
 
 
2. 4. 5  Spojený zákon Boylov — Mariottov a Gay — Lussacov 
 
 Ak prejde určité množstvo plynu zo stavu charakterizovaného stavovými veličinami T0, 
V0 a p0 do stavu určeného veličinami T1, V1 a p1, potom pre túto zmenu platí vzťah: 
 

T
Vp

T
V

p ⋅=⋅
0

0
0  

alebo 
p . V = p0 . V0 ( 1+ α . t) 

 
Veličiny p0, V0 , T0 sú všetky konštantné, a preto ich zahrňujeme do jednej konštanty R, 

ktorú nazývame univerzálna plynová konštanta. 
 

0

0
0 T

V
pR ⋅=  
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Číselná hodnota konštanty R závisí na jednotkách, v ktorých vyjadrujeme tlak a objem plynu. 
 

R = 8,31432 J . mol-1 . K-1

R = 8314,32 Pa . dm3 . mol-1 . K-1

R = 8314,32 J . kmol-1 . K-1

  
Príklad 1: Určité množstvo plynu pri 20 °C vyvíja tlak 1,2159 . 105 Pa.na stenu 10-litrovej 

nádoby. Aký je objem tohto množstva plynu za normálnych podmienok? 
 
Riešenie:   p1 = 1,2159 . 105 Pa   p2 = 1,01325 . 105 Pa  

V1= l0 dm3    V2 = x 
 T1 = 273 + 20 = 293 K  T2 = 273 K  
potom  

     1,2159 . 105 .10 / 293 = 1,01325 . 105 .V2 / 273 
z toho  

V2 = 11,18 dm3 

 
Príklad 2: Objem plynu pri 27 °C a tlaku 0,9865 . 105 Pa je 5 dm3. Aký bude objem toho 

istého množstva plynu pri 39 °C a tlaku 1,06658 . 105 Pa?  
 
Riešenie:   p1 = 0,9865 . 105 Pa   p2 = 1,06658 . 105 Pa 

T1 = 273 + 27 = 300 K  T2 = 273 + 39 = 312 K  
V1 = 5 dm3    V2 = ? 

potom  
           p1 . V1 / T1 = p2 . V2 / T2.  

z toho  
V2 = (P1 . V1 / T1 )·. (T2 / P2 ) 
V2 = (0,9865 . 105 . 5 / 300 ) . (312 / 1,06658 . 105) = 4,81 dm3 

 
 

Príklady na precvičovanie 
 
Príklad 3: Koľko dm3 vodíka pri tlaku 1,02688 . 105 Pa a teplote 17 °C je treba k redukcii 

120 g MoO3 na kovový molybdén? Redukcia prebieha podľa rovnice: 
MoO3 + 3 H2 → Mo + 3 H2O 

Výsledok:  58,75 dm3 H2  
 
Príklad 4: Koľko m3 acetylénu sa získa z 1 kg 92 % karbidu vápnika podľa reakcie:  

CaC2 + 2 H2O → C2H2 + Ca(OH)2.  
Objem acetylénu udajte pri teplote 20 °C a tlaku 1,01 325 . 105 Pa.  

Výsledok:  0,345 m3

 
Príklad 5: Koľko dm3 vodíka sa vyrobí z 91 g hydridu vápnika pri teplote 27 °C a tlaku 

2,02649 . 105 Pa? Rozklad hydridu vápnika prebieha podľa rovnice:  
CaH2 + 2 H2O → Ca(OH)2 + 2 H2  

Výsledok:  53,25 dm3 H2 
 
Príklad 6: Koľko dm3 vodíka pri tlaku 1,1146 . 105 Pa a teplote 15 °C vznikne pôsobením 

vody na 14 g vápnika?      Ca + 2 H2O → Ca(OH)2 + H2  
Výsledok:  7,42 dm3 H2 
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Príklad 7: Koľko dm3 dusíka sa vyvinie zohriatím 63 g dichromanu amónneho pri. teplote 
52°C a tlaku 0,75993 . 105 Pa? Táto reakcia prebieha podľa rovnice:  

 (NH4)2Cr2O7 → N2 + Cr2O3 + 4 H2O 
Výsledok:  8,89 dm3 N2 

 
Príklad 8: Koľko dm3 vodíka vznikne pri tlaku 1, 01325 . 105 Pa a teplote 30 °C, keď 

rozpustíme v kyseline sírovej 150 g Zn?      Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2
Výsledok:  56,9 dm3 H2 
 
Príklad 9: Vypočítajte objem plynu za normálnych podmienok, ak viete, že objem tohto 

plynu pri 20 °C a tlaku 0,986583 . 105 Pa je 48 cm3. 
Výsledok:  43,55 cm3 

 
Príklad 10: Koľko gramov chlorečnanu draselného je potrebné rozložiť na prípravu 96 dm3 

kyslíka pri tlaku 1,2159 . 105 Pa a teplote 27 °C? 
2 KClO3 → 2 KCl + 3 O2  alebo  KClO3 → KClO + O2

Výsledok:  382,38 g KClO3 ; 573,57 g KClO3
 
Príklad 11: Určité množstvo plynu zaberá pri 15 °C a tlaku 0,96 . 105 Pa objem 912 cm3. Aký 

bude objem tohto množstva plynu za normálnych podmienok ? 
Výsledok:  819 cm3

 
Príklad 12: Prepočítajte na normálne podmienky 608 cm3 plynu s teplotou 91 °C a tlaku 

0,9866 . 105 Pa . 
Výsledok:  441 cm3

 
Príklad 13: Vypočítajte, koľko dm3 vodíka sa získa rozpúšťaním 1 g zinku v kyseline sírovej 

pri teplote 27 °C a tlaku 1,1146 . 105 Pa.      Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2
Výsledok:  0,3424 dm3

 
Príklad 14: Pri rozpúšťaní 1 g železa v kyseline dusičnej z technických príčin pracujeme pri 

teplote 27 °C a tlaku 1,2159 . 105 Pa. Vypočítajte, či dostaneme menší alebo väčší 
objem vodíka a o koľko cm3, ako keby sme pracovali pri normálnych 
podmienkach. Rovnica pre rozpúšťanie železa je nasledovná 

2 HNO3 + Fe → Fe(NO3)2 + H2
Výsledok:  objem menší o 34 cm3

 
Príklad 15: Dané množstvo CO2 zaberá pri teplote 17,9 °C a tlaku 0,9946 . 105 Pa objem 86 

cm3. Aký bude objem tohto plynu pri teplote 99,9 °C a tlaku 0,6933 . 105 Pa? 
Výsledok:  158,14 cm3

 
Príklad 16: Výkon kompresora na vzduch je 1000 m3 / hod. (objem plynu je prepočítaný na 

normálne podmienky). Vypočítajte objem stlačeného vzduchu, keď tlak je 5 MPa 
a teplota 97 °C. 

Výsledok:  27,1 m3

 
Príklad 17: Aký objem vodíka v cm3 vyrobíme rozpustením 5 g cínu v kyseline 

chlorovodíkovej, keď objem vznikajúceho vodíka meriame pri teplote 36 °C a 
tlaku 0,1 MPa?            Sn + 2 HCl → SnCl2 + H2

Výsledok:  1082 cm3 H2
 



 73

Príklad 18: Aký je normálny objem 152 cm3 plynu, ktorý sme zachytili pri teplote 25°C a 
tlaku 0,99325 . 105 Pa? 

Výsledok:  136,5 cm3

 
Príklad 19: Vypočítajte, aké množstvo kyslíka možno získať termickým rozkladom 3 g 

chlorečnanu draselného za normálnych podmienok a pri teplote 30 °C a tlaku 
1,0266 . 105 Pa. 

Výsledok:  0,819 dm3,  0,890 dm3

 
Príklad 20: V nádrži o objeme 100 m3 máme plyn pri teplote 20 °C pod tlakom 8,106 MPa. 

Ako sa zvýši tlak plynu v nádrži, keď teplota plynu sa zvýši na 30 °C? 
Výsledok:  83,81 . 105 Pa 
 
 
2. 4. 6  Stavová rovnica ideálneho plynu 
 

Stavová rovnica pre ideálny plyn udáva vzťah medzi objemom, teplotou a tlakom plynu a 
je vyjadrená rovnicou: 
 

p . V = R . T   pre  1 mol plynu 
p . V = n . R . T  pre  n molov 

 
Počet jednotiek látkového množstva plynu n sa rovná pomeru hmotnosti plynu ( m ), 

vyjadrenej v gramoch a jeho molekulovej hmotnosti ( M ) 
 

M
mn =  

Dosadením tohto výrazu do predchádzajúcej rovnice dostaneme: 
 

TR
M
mVp ⋅⋅=⋅  

kde  p — tlak [ Pa ] alebo [ MPa ] 
V — objem plynu [ m3 ] alebo [dm3 ] 
m — hmotnosť plynu [ g ] 
M — molekulová hmotnosť plynu [ g . mol-1 ] 
R — univerzálna plynová konštanta [J . mol-1 . K-1] 
T — termodynamická teplota plynu [K] 
 
Číselná hodnota konštanty R závisí na jednotkách, akými vyjadríme objem a tlak plynu. 

Keď je normálny molový objem vyjadrený v dm3, tlak v Pascaloch [Pa] a normálna teplota 
v Kelvinoch [K], dostaneme: 
 

R = Pn Vnm / T   [Pa . dm3 . mol-1 . K-1; Pa, dm3.mol-1, K] 
= 1,01325 . 105 . 22,41 / 273,15 = 8314,32 Pa . dm3 . mol-1 . K-1 

 
 
Newton [ N  ] = [kg . m . s-2 ] 
Pascal   [ Pa ] = [ kg . m-1 . s-2 ] 
Joule  [  J  ] = [ kg . m2 . s-2 ] 
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Príklad 1: Aký je objem 96 g kyslíka pri teplote 40 °C a tlaku 2,0265 . 105 Pa? 
 
Riešenie: Podľa stavovej rovnice je objem plynu 

V = m . R . T / (M . p)  
kde  m = 96 g 

R  = 8314 J . kmol-1 . K-1

T  = 273 + 40 = 313 K 
M = 32 g.mol-1

p   = 2,0265 . 105 Pa  
Keď tieto hodnoty dosadíme, dostaneme 
V = 96 . 8314 . 313 / (32 . 2,0265. 105)= 38,52 dm3 

 
Príklad 2: Máme 1 dm3 kyslíka pri 0 °C a tlaku 1,01325 . 105 Pa a 1 dm3 oxidu uhličitého pri 

27 °C a tlaku 1,3332 . 105 Pa. Kde je viac molov? 
 
Riešenie: Podľa stavovej rovnice vypočítajme, koľko molov plynu je v obidvoch prípadoch  

n = p .V / (R . T) 
v prípade kyslíka: 

p = 1,01325 . 105 Pa   
R = 8,314 J . mol-1 . K-1  
V = 1 . 10-3 m3    
T = 273 K 
n = 1,01325 . 105 .10-3/ ( 8,314 . 273)  =  0,0446 mol  

V prípade oxidu uhličitého: 
p = 1,3332 .105 Pa   
R = 8,314 J . mol-1 . K-1

V = 1 . 10-3 m3    
T = 300 K 
n = 1,3332 . 105 .10-3 / (8,314 . 300) = 0,0534 mol.  

V 1 dm3 oxidu uhličitého je pri daných podmienkach viac molov.  
 
Príklad 3: Aký objem má 26 g vodíka pri teplote 160 °C a tlaku 121,59 . 105 Pa? Aký objem 

zaujme tento plyn, keď ho vypustíme z autoklávu, t.j. znížime teplotu na 25 °C a 
tlak na 0,101325 MPa? 

 
Riešenie: Zo stavovej rovnice 

V = m . R . T / (M . p) 
m = 26 g 
T = 273 + 160 = 433 K  
M = 2,016 g . mol-1 

p = 121,59 . 105 Pa 
R = 8,314 J . mol-1 . K -1

Dosadením týchto hodnôt do stavovej rovnice dostaneme: 
  V1 = 26 . 8,314 . 433/(2,016 . 121,59 . 105) = 38,2 dm3

Objem vodíka po vypustení z autoklávu:  
m = 26 g 

  R = 8,314 J . mol-1 . K-1

  M = 2,016 g . mol-1 

  T = 273 + 25 = 298 K 
  p = 1,01325 . 105 Pa 

V2 = 26 . 8,314 . 298 / (2,016 . 1,01325 . 105)  = 0,3154 m3 = 315,4 dm3  
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Príklady na precvičovanie 
 
Príklad 4: Pri teplote 39 °C a tlaku 0,99 . 105 Pa váži 640 cm3 plynu 1,73 gramov. 

Vypočítajte molovú hmotnosť plynu. 
Výsledok:  70,826 g . mol-1 

 
Príklad 5: Oceľový valec s objemom 20,5 dm3 je naplnený kyslíkom. Pri 17 °C je tlak vo 

valci 88 . 105 Pa. Vypočítajte hmotnosť kyslíka. 
Výsledok:  2394,30 g 
 
Príklad 6: Banka s objemom 750 cm3, naplnená kyslíkom pri 27 °C, váži 83,3 g. Hmotnosť 

prázdnej banky je 82,1 g. Vypočítajte tlak kyslíka. 
Výsledok:  1,2471 . 105 Pa 
 
Príklad 7: Uzavretá litrová nádoba obsahuje 0,25 g N2 pri 0 °C. Aký je tlak plynu? 
Výsledok:  0,20265 . 105 Pa 
 
Príklad 8: Aký je objem 1 molu akéhokoľvek plynu za normálnych podmienok, t.j. pri tlaku 

1,01325 . 105 Pa a teplote 0 °C? 
Výsledok:  22,40 dm3

 
Príklad 9: 20-litrová oceľová fľaša obsahuje vodík. Pri 12 °C je jeho tlak 126,65 . 105 Pa. 

Vypočítajte hmotnosť vodíka. 
Výsledok:  215,512 g  
 
Príklad 10: Pri 17 °C a tlaku 1,04 . 105 Pa váži 624 cm3 určitého plynu 1,56 g. Vypočítajte 

molovú hmotnosť plynu. 
Výsledok:  57,958 g . mol-1. 
 
Príklad 11: Do 40 litrového autoklávu sme natlačili 1500 g dusíka. Autokláv má najvyšší 

prevádzkový tlak 50,6625 . 105 Pa. Na akú teplotu smieme nahriať plyn, aby 
nenastalo nebezpečenstvo explózie? 

Výsledok:  182 °C 
 
Príklad 12:  Aká je molová hmotnosť acetónu, keď 500 cm3 acetónových pár pri 87 °C a tlaku 

0,9599 . 105 Pa váži 0,93 g? 
Výsledok:  58 g . mol-1 

 
Príklad 13: Do autoklávu, ktorý má objem 0,5 m3, máme natlačiť pri teplote 60 °C 3,5 kg 

vodíka. Aký bude v autokláve tlak? 
Výsledok:  96,9 . 105 Pa 
 
Príklad 14: Vypočítajte objem 5,25 g dusíka pri 26 °C a tlaku 0,9812 . 105 Pa. 
Výsledok:  4,75 dm3

 
Príklad 15: Aký objem zaujme 1 mol kyslíka pri tlaku 0,101325 . 106 Pa a teplote 100 °C? 
Výsledok:  30,61 dm3
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Príklad 16: Neznámy uhľovodík mal pri 251 °C a 0,101325 MPa hustotu pár 1,82 g . dm-3. Pri 
elementárnej analýze sa zistilo, že molový pomer uhlíka k vodíku je 1 : 1. Nájdite 
vzorec tejto látky. 

Výsledok:  C6H6 — benzén 
 
Príklad 17: Aký bude objem 1 molu plynu pri 24 °C a tlaku 1,02658 . 105 Pa? 
Výsledok:  24,053 dm3

 
Príklad 18: Rozkladom uhličitanu vápenatého podľa rovnice CaCO3 → CaO + CO2

bolo získaných 855 cm3 CO2 pri 12 °C a tlaku 0,999915 . 105 Pa. Vypočítajte 
hustotu plynu. 

Výsledok:  1,857 g.dm-3

 
Príklad 19: V nádobe, ktorej objem je 1 dm3, je 1,5 g O2 pri teplote 20 °C. Vypočítajte tlak. 
Výsledok:  0,114187 MPa 
 
Príklad 20: Koľko gramov uhlíka obsahuje 1 m3 acetylénu C2H2 pri tlaku  0,101325 MPa a 

teplote 30 °C? 
Výsledok:  965,329 g C 
 
Príklad 21: Plyn, ktorého molovú hmotnosť chceme stanoviť, je uzavretý pri p = 0,9933. 105 Pa  
  a pri teplote 25 °C v sklenenom balóne objemu 1,5 dm3. Plyn má hmotnosť  
  1,8091 g. 
Výsledok:  30,083 g . mol-1 

 
Príklad 22: Vypočítajte: a) počet molov, b) počet molekúl, ktoré sú prítomné v 0,476 dm3 

ideálneho plynu pri teplote 120 °C a tlaku 0,1164 . 105 Pa. 
Výsledok:  a) 0,001696 molov b) 1,02134 . 1021 molekúl 
 
Príklad 23: Pre stanovenie molovej hmotnosti danej ľahko prchajúcej látky vyparila sa táto v 

množstve 0,202 g pri teplote 30 °C a tlaku p = 1,01325 . 105 Pa. V eudiometri sa 
zachytilo 40,2 cm3 plynu. Vypočítajte molovú hmotnosť danej látky. 

Výsledok:  124,928 g . mol-1 

 
Príklad 24: Vypočítajte hodnotu plynovej konštanty R s rozmerom J . mol-1 . K-1 z týchto 

údajov: 1,32 g oxidu dusnatého zaberá pri teplote 14,6 °C a tlaku 1,0466 . 105 Pa 
objem 0,6855 dm3. 

Výsledok:  8,315 J . mol-1. K-1  
 
Príklad 25: Aký objem bude mať 560 g dusíka pri tlaku 1,0453 . 105 Pa a teplote – 43 °C? 
Výsledok:  365,87 dm3 

 
Príklad 26: Koľko dm3 vodíka pri tlaku 1,115 . 105 Pa a teplote 15 °C vznikne pôsobením 

vody na 15 g vápnika? 
Výsledok:  8,05 dm3

 
Príklad 27: Koľko dm3 acetylénu dostaneme z 1 kg 92 %-ného karbidu vápnika? Reakcia 

prebieha nasledovne:         CaC2 + 2 H2O → C2H2 + Ca(OH)2
Výsledok:  322 dm3 
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Príklad 28: Koľko gramov chlorečnanu draselného pri tlaku 1,2159 . 105 Pa a teplote 27 °C 
treba rozložiť, aby sme pripravili 96 dm3 kyslíka? 

Výsledok:  382,36 g KClO3 
 
Príklad 29: Koľko dm3 vodíka sa vyrobí z 91 g hydridu vápnika pri teplote 27 °C a tlaku 

2,0265 . 105 Pa?  
Výsledok:  53,334 dm3 

 
Príklad 30: Koľko cm3 36,5 %-nej HCl, (ρ = 1,18 g .cm-3 ) a koľko g 94 %-ného MnO2 

potrebujeme na prípravu 10 dm3 chlóru pri teplote 25 °C a tlaku 1,01325 . 105 Pa? 
Výsledok:  137,4 cm3 36,5 %-nej HCl 37,8 g 94 %-ného MnO2
 
 
Príklad 31: Koľko dm3 vodíka vznikne pri tlaku 1,01325 . 105 Pa a teplote 30 °C rozpustením 

150 g zinku v kyseline sírovej?       Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2
Výsledok:  57,04 dm3 H2  
 
Príklad 32: Koľko dm3 vodíka je treba k redukcii 120 g oxidu molybdénového na kovový 

molybdén pri tlaku 1,02658 . 105 Pa a teplote 17 °C? Redukcia prebieha podľa 
rovnice:                   MoO3 + 3 H2 → Mo + 3 H2O  

Výsledok:  58,743 dm3 H2 
 
Príklad 33: 640 cm3 plynu pri 39 °C a tlaku 98791,9 Pa má hmotnosť 1,73 g. Vypočítajte 

molovú hmotnosť plynu. 
Výsledok:  70,976 g . mol-1 

 
Príklad 34: Aký objem v dm3 by zaujali 2 g metánu pri 27 °C a tlaku 3,54637 . 105 Pa? 
Výsledok:  0,879 dm3 . 
 
Príklad 35: Máme vypočítať tlak 1 molu SO2 pri 100 °C, uzavretého do nádoby s objemom  

10 dm3. 
Výsledok:  3,101122 . 105 Pa 
 
Príklad 36: Koľko dm3 dusíka sa vyvinie zahriatím 63 g dichromanu amónneho pri teplote  
  20 °C a tlaku 1 .105 Pa? 
Výsledok:  6,09 dm3 N2
 
 
2. 4. 7  Daltonov a Amagatov zákon 
 

Tlak plynu na steny nádoby, v ktorej je plyn uzatvorený, spôsobujú nárazy jeho molekúl. 
Preto je pri stálej teplote tlak plynu priamoúmerný počtu prítomných molekúl v jednej objemovej 
jednotke plynu. Keď nádoba obsahuje zmes niekoľkých plynov, pôsobí každý z nich takým 
tlakom, ako keby bol v nádobe sám. 

Tá časť spoločného tlaku zmesí plynov, ktorá pripadá na daný plyn, nazýva sa parciálny 
tlak plynu. 

Pre zmes ideálnych plynov platí Daltonov zákon: "Celkový tlak zmesi plynov sa rovná 
súčtu parciálnych tlakov jednotlivých plynov, z ktorých sa zmes skladá."  

Keď poznáme parciálne tlaky jednotlivých plynov, z ktorých sa plynná zmes skladá, 
môžeme ľahko vypočítať celkový tlak zmesi. Aj opačne, z objemového zloženia a celkového 
tlaku zmesi, môžeme vypočítať parciálne tlaky plynov v zmesi obsiahnutých. 
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Σpi = Pcelk 

 
     pi = xi.Pcelk

 
kde pi     — parciálny tlak 
 Pcelk — celkový tlak plynu 
 xi      — molový zlomokplynu v zmesi 
 xi = ni / Σni = Vi / ΣVi = mol % / 100 % = obj. % / 100%  
 
Z Amagatovho zákona vyplýva, že celkový objem zmesi sa rovná súčtu parciálnych 

objemov. Keď poznáme objemové alebo molárne zloženie plynov, potom všetky fyzikálne 
konštanty zmesi (molekulová hmotnosť, špecifická hmotnosť, špecifický objem atď.) sú 
aditívne. 

 
ΣVi = Vcelk 

 
       Vi = xi.Vcelk 

 
kde Vi — parciálny objem 
 Vcelk — celkový objem plynu 
 xi — molový zlomokplynu v zmesi 
 xi = ni / Σni = pi / Σpi = mol % / 100 % = obj. % / 100 % 

 
Príklad 1: Zmiešame 3 dm3 oxidu uhličitého so 4 dm3 kyslíka a 6 dm3 dusíka. Tlak oxidu 

uhličitého pred zmiešaním bol 0,96 . 105 Pa, tlak kyslíka 1,08 .105 Pa a tlak dusíka 
0,91 . 105 Pa. Objem zmesi sa rovná 10 dm3. Vypočítajte celkový tlak zmesi. 

 
Riešenie: Objem oxidu uhličitého sa zvýši z 3 na 10 dm3. Keďže vieme, že  
 

p . V = p1 . V1
a v našom prípade 
  p  = 0,96 . 105 Pa,  V = 3 dm3, V1 = 10 dm3

potom 
  p1 = 96000 . 3 / 10 = 28800 Pa je parciálny tlak CO2
 
Objem kyslíka sa zvýšil zo 4 dm3 na 10 dm3. 
V tomto prípade: 

p  = 1,08 . 105 Pa,  V = 4 dm3 V1 = 10 dm3  
p1 = 1,08 . 105 . 4 / 10 =  43200 Pa je parciálny tlak O2  

 
Objem dusíka sa zvýši zo 6 dm3 na 10 dm3. 
V tomto prípade: 

p  = 0,91 . 105 Pa,  V = 6 dm3,  V1 = 10 d m3  
p1 = 91000 . 6 / 10 = 54600 Pa je parciálny tlak N2  

 
Celkový tlak zmesi je daný súčtom parciálnych tlakov, teda 
p = pCO2 + pO2 + pN2 = 28800 + 43200 + 54600 = 126600 = 1,266 . 105 Pa 
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Príklad 2: Zmiešame 2 dm3 kyslíka a 4 dm3 oxidu siričitého. Plyny boli odoberané za 
rovnakého tlaku 1,0 .105 Pa. Objem zmesi plynov je 6 dm3. Vypočítajte parciálne 
tlaky plynov zmesi. 

 
Riešenie: Vieme, že každý plyn sa chová tak, ako keby bol v danom objeme sám. Teda 

objem kyslíka po zmiešaní sa zvýšil na 6 dm3. 
 
Počítame podľa vzťahu 
  p . V = p1 . V1
pričom pri kyslíku 
  p  = 1,0 . 105 Pa = 100000 Pa = 0,1 MPa 
  V  = 2 dm3

pl  = ? 
V1 = 6 dm3  

z toho 
p1 = 1,0 . 105 .2 / 6  = 33333 Pa je parciálny tlak O2  
 
V prípade oxidu siričitého 
  p = 1,0 . 105 Pa    
  V = 4 dm3

  V1 = 6 dm3

  p1 = ? 
  p1 = 1,0 . 105 . 4 / 6= 66666 Pa je parciálny tlak SO2 
 
Príklady na precvičovanie 
 
Príklad 3: Zmes plynov je pripravená z 2 dm3 vodíka, odobraných za tlaku 0,933 . 105 Pa a z 

5 dm3 metánu, odobraných za tlaku 1,12 . 105 Pa. Objem zmesi sa rovná súčtu 
objemov obidvoch plynov. Aké sú parciálne tlaky plynov v zmesi a aký je 
celkový tlak ? 

Výsledok:  pH2 = 0,267 . 105 Pa  pCH4 = 0,8. 105 Pa  pcelk = 1,067. 105 Pa 
 
Príklad 4: Vzduch obsahuje 21 obj. % kyslíka. Aký je parciálny tlak kyslíka vo vzduchu za 

normálnych podmienok ? 
Výsledok:  2,1278 . 104 Pa  
 
Príklad 5: V plynomeri nad vodou je 7,4 dm3 kyslíka pri teplote 23 °C a tlaku 1,0412 .105 Pa 

(celkový). Tlak vodnej pary pri 23°C je 2,7997 .103 Pa. Aký bude objem kyslíka v 
plynomeri za normálnych podmienok?  

Výsledok:  6,825 dm3

 
Príklad 6: Zmiešame 3 dm3 dusíka, ktorý je pod tlakom 9,59921 .104 Pa s 2 dm3 kyslíka. 

Objem zmesi je 5 dm3, celkový tlak je 9,75919 . 104 Pa. Pod akým tlakom bol 
kyslík?  

Výsledok:  3,999664 . 104 Pa 
 
Príklad 7: Máme 2 dm3 kyslíka pri tlaku 1,00791 . 105 Pa. Koľko dm3 dusíka pod rovnakým 

tlakom je treba pridať ku kyslíku, aby parciálny tlak kyslíka v zmesi bol 8,3999 . 
104 Pa? 

Výsledok:  0,4 dm3 N2 
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Príklad 8: Plynná zmes obsahuje 30 % oxidu uhoľnatého, 60% dusíka a 10 % vodíka. Zmes 
je pod tlakom 5,06625 . 105 Pa. Vypočítajte parciálne tlaky jednotlivých zložiek . 

Výsledok: pCO = 1,520 . 105 Pa.  pN2 = 3,040 . 105 Pa  pH2 = 5,066 . 104 Pa 
 
Príklad 9: V nádrži, ktorej obsah je 50 dm3, je 140 g dusíka a 20 g vodíka pri teplote 20°C. 

Vypočítajte parciálne tlaky dusíka a vodíka. 
Výsledok:  pN2 = 2,436 . 105 Pa  pH2 = 4,922 . 105 Pa 
 
Príklad 10: Aké budú parciálne tlaky dusíka, kyslíka, oxidu uhličitého, ak zmes obsahuje 2,5 

molov N2, 1 mol O2 a 0,5 molov CO2. Celkový tlak je 2,0265 .105 Pa. 
Výsledok:  pN2 = 1,267 . 105 Pa; pO2 = 5,066 . 104 Pa; pCO2 = 2,533 . 104 Pa  
 
Príklad 11: Zmes plynov obsahuje 30 % metánu a 70 % H2. Tlak zmesi je 1,06658 . 105 Pa.  
  Vypočítajte parciálne tlaky plynov v zmesi.  
Výsledok:  pCH4 = 3,19974 . 104 Pa  pH2 = 7,46606 . 104 Pa  
 
Príklad 12: Zmes plynov sa skladá z NO a NO2. Vypočítajte obj. % plynov v zmesi, keď sú  
  známe ich parciálne tlaky 3,62636 . 104 Pa a 7,03942 . 104 Pa. 
Výsledok: ϕNO  = 34,0 obj.% NO  ϕNO2 = 66,0 obj.% NO2
 
Príklad 13: Dve oceľové fľaše s kyslíkom s objemom 3 a 4 dm3 sú prepojené ventilom.  
  V zatvorenom stave je tlak O2 v prvej fľaši 5,59954 .104 Pa a v druhej fľaši  
  1,035915 . 105 Pa. Teplota plynov je rovnaká. Aký je tlak vo fľašiach pri   
  nezmenenej teplote, keď otvoríme ventil medzi fľašami?  
Výsledok:  8,3193 . 104 Pa 
 
Príklad 14: Zmes plynov bola pripravená z 3 dm3 metánu, odobraného pri 0,95992 . 105 Pa,  
  zo 4 dm3 vodíka, odobraného pri 0,839931 . 104 Pa a z 1 dm3 oxidu uhoľnatého  
  pri 1,088 . 105 Pa. Objem zmesi je 8 dm3. Vypočítajte parciálne tlaky plynov v  
  zmesi a celkový tlak zmesi. 
Výsledok:  pCH4 = 3,5997 . 104 Pa   pH2 = 4,199655 . 104 Pa;  
  pCO = 1,36 . 104 Pa   pcelk = 9,159355 . 104 Pa  
 
Príklad 15: V plynovej byrete bol pri 30 °C nad H2O(l) nameraný tlak plynu 0,97325.105 Pa. 
  Aký je parciálny tlak plynu, keď parciálny tlak H2O(g) pri 30 °C je 5,19957.103 Pa?  
Výsledok:  9,213 . 104 Pa , 
 
Príklad 16: Zmes plynov obsahuje 2 dm3 kyslíka, odobratých pri 9,59921 . 104 Pa a 4 dm3  
  oxidu uhličitého, odobratého pri 8,79927 . 104 Pa. Vypočítajte parciálne tlaky O2 a 
  CO2 a celkový tlak zmesi. Objem zmesi je 6 dm3. 
Výsledok: pO2 = 3,1997 . 104 Pa  pCO2 = 5,86618 . 104 Pa  pcelk = 9,0659 . 104 Pa  
 
Príklad 17: Zmiešali sme 3 dm3 vodíka, ktorý bol pod tlakom 9,59921 . 104 Pa a 5 dm3 hélia. 
  Objem zmesi je 8 dm3. Celkový tlak je 1,01325 . 105 Pa. Vypočítajte pod akým  
  tlakom bolo hélium? 
Výsledok:  pH2 = 3,5997 . 104 Pa   pHe = 6,5327 . 104 Pa  
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Príklad 18: Určte parciálne tlaky N2, O2 a Ar vo vzduchu, ak je celkový barometrický tlak  
  9,86585. 104 Pa. Zloženie vzduchu v percentách je 78 obj. % N2 , 21 obj. % O2 , 1 obj. % Ar. 
Výsledok:  pN2 = 7,695363 . 104 Pa  pO2 = 2,0718285 . 104 Pa  pAr = 9,86585 . 102 Pa  
 
Príklad 19: Parciálny tlak CO2 vo vzduchu činil pri normálnych podmienkach 5,06625 . 103 Pa.  
  Prepieraním vo vápennom mlieku sa znížil na 2,53312 . 102 Pa. Koľko   
  obj. % CO2 bolo pred prepieraním vo vzduchu a koľko po ňom ?  
Výsledok:  pred 5 % po 0,250 % 
 
Príklad 20: Máme oceľovú nádobu naplnenú kyslíkom pri 1,06658 ° 105 Pa. V = 10 dm3,  
  t = 30 °C. Pridáme 20 dm3 dusíka, ktorý má teplotu 30 °C a tlak 2,66648 . 105 Pa. 
  Aký bude parciálny tlak N2 vo vzniknutej zmesi plynov?  
Výsledok:  pN2 = 5,33296 . 105 Pa 
 
Príklad 21: Aké budú parciálne tlaky hélia a chlóru v plynnej zmesi, ktorá vznikne zmiešaním 
  3 g hélia a 3 g chlóru v nádobe s objemom 20 dm3 pri teplote 20 °C? 
Výsledok:  pHe = 9,135 . 104 Pa pCl2 = 5,1533 . 103 Pa  
 
Príklad 22: V nádrži, ktorej objem je 50 m3, je 140 kg dusíka a 20 kg vodíka pri teplote 25 °C. 
  Vypočítajte parciálne tlaky dusíka a vodíka, keď celkový tlak je 7,3866 . 105 Pa . 
Výsledok:  pN2 = 2,477572 . 105 Pa pH2 = 4,955144 . 105 Pa 
 
Príklad 23: Koľko dm3 plynnej zmesi H2 a N2 musíme vziať, aby obsahovala 4 g H2? Celkový 
  tlak je 3,03975 . 105 Pa, parciálny tlak vodíka pH2 = 2,0265. 105 Pa a t = 0 °C  
Výsledok:  22,4 dm3 zmesi 
 
Príklad 24: Aký je parciálny tlak CO2 v plynnej zmesi, keď sa spálilo 12 g C bez prebytku  
  vzduchu a celkový tlak je 1,317225 . 105 Pa? 
Výsledok:  pCO2 = 2,76617 . 104 Pa  
 
Príklad 25: V uzavretej fľaši naplnenej vzduchom s objemom 100 dm3 sa odporovým drôtom 
  zapálilo 10 g síry. Teplota fľaše je 20 °C a tlak v nej 9;86585 . 104 Pa. Po spálení 
  na SO2 stúpne teplota fľaše na 57 °C. Vypočítajte parciálne tlaky zložiek zmesí  
  plynov po reakcií. 
Výsledok: pSO2 = 8,5738125 . 103 Pa  pN2 = 8,6670956 . 104 Pa  

pO2 = 1,364951 . 104 Pa  pAr = 1,1111661 . 103 Pa .  
 
 
3 VYČÍSLOVANIE OXIDAČNO-REDUKČNÝCH ROVNÍC   
 

Z hľadiska zmeny formálneho mocenstva môžeme chemické reakcie rozdeliť na reakcie, 
pri ktorých nedochádza ku zmene formálneho mocenstva (viď uvedené príklady podvojného 
rozkladu) a reakcie, pri ktorých dochádza k zmene oxidačného stupňa reagujúcich prvkov, 
oxidačno-redukčné (redoxné) reakcie. K zmene oxidačného stupňa dochádza vtedy, keď atómy 
alebo ióny prvkov priberajú alebo strácajú elektróny. 
 

Pri vyšších teplotách prebieha napríklad reakcia: 
 

Fe + S → FeS 
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Keď budeme uvažovať oxidačný stupeň prvkov pred reakciou a po nej,  
 

Fe0 + S0 → Fe2+S2-

 
vidíme, že železo malo pred reakciou oxidačný stupeň nulový a po reakcii dva plus, kým síra s 
oxidačným stupňom nula v priebehu reakcie premenila oxidačný stupeň na dva mínus. Atóm 
železa teda v priebehu reakcie stratil dva záporné náboje a atóm síry dva záporné náboje prijal. 
Železo sa oxidovalo, síra sa redukovala.  

Oxidácia je pochod, pri ktorom prvok zvyšuje svoje kladné mocenstvo a elektróny sa 
odoberajú. 

Redukcia je pochod, pri ktorom prvok znižuje svoje kladné mocenstvo a elektróny sa 
prijímajú. 

Oxidácia a redukcia prebiehajú vždy súčasne, pričom celkový počet elektrónov, 
prijímaných jedným prvkom alebo iónom, sa musí rovnať celkovému počtu elektrónov, 
uvoľnených druhým prvkom alebo iónom. Tento fakt sa využíva pri zisťovaní koeficientov 
oxidačno-redukčných rovníc. 

Látka, ktorá je schopná prijímať elektróny (redukovať sa),  sa nazýva oxidačným 
činidlom (napr. KMnO4, MnO2, Cl2). Látka, ktorá je schopná elektróny uvoľňovať (oxidovať 
sa), sa nazýva redukčným činidlom (napr. C, CO, Al , H2 ). 

Oxidačná, prípadne redukčná schopnosť určitej látky závisí od prostredia, v ktorom 
reakcia prebieha. Napr. oxidačná schopnosť manganistanu draselného sa mení podľa prostredia 
takto:  
 
v kyslom prostredí.: 

2 KMn7+O4 + 5 K2SO3 + 3 H2SO4 → 2 Mn2+SO4 + 6 K2SO4 + H2O 
 
v neutrálnom prostredí: 

2 KMn7+O4 + 3 K2SO3 +  H2O → 2 Mn4+O2 + 3 K2SO4 + 2 KOH 
 
v zásaditom prostredí: 

2 KMn7+O4 + 5 K2SO3 + 2 KOH → 2 K2Mn6+O4 +  K2SO4 + H2O 
 
  Z uvedených reakcií vyplýva, že manganistan draselný má najväčšiu oxidačnú schopnosť 
v kyslom prostredí, priberá najväčší počet elektrónov, v priebehu reakcie sa zredukuje až na 
dvojmocný mangán v sírane mangánatom. 

Existujú aj látky, ktoré môžu mať tak oxidačnú ako aj redukčnú schopnosť, napr. peroxid 
vodíka 

PbS + 4 H2O2 = PbSO4 + 4 H2O    oxidačná schopnosť H2O2
Ag2O + H2O2 = 2 Ag + H2O + O2   redukčná schopnosť H2O2

 
Aby chemická rovnica bola skutočne rovnicou, je potrebné ju upraviť tak, aby počet 

atómov jednotlivých prvkov na ľavej strane rovnice zodpovedal počtu tých istých prvkov na 
pravej strane. Tento úkon sa nazýva vyčísľovanie koeficientov oxidačno-redukčných rovníc.  

Možno ho prevádzať na základe nasledujúcich zásad: 
1. Zistíme a vyznačíme, ktoré prvky v reagujúcich látkach menia v priebehu reakcie svoj 

oxidačný stupeň. 
2. Spojíme všetky prípady, ktoré sa oxidujú a ktoré redukujú, súčasne vyznačíme aj počet 

elektrónov, uvoľňujúcich a priberajúcich sa pri zmene oxidačného stupňa. 
3. Sústavu oxidujúcich sa prvkov, ako aj sústavu redukujúcich sa prvkov upravíme tak, 

aby sa v nich vyrovnali celkové počty elektrónov. 
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3. Výsledky riešenia zapíšeme do chemickej rovnice a uskutočníme prípadne dodatočnú 
úpravu chemickej rovnice. 

 
 
 
Príklad 1:  Vyčíslite oxidačno-redukčnú rovnicu: 
 

H2S + HNO3→ H2O + NO + S 
 
Riešenie:  Zisťujeme, ktoré prvky v rovnici menia svoj oxidačný stupeň   
 
  S2- → S0 oxidácia, ( S2- — donor elektrónov ) 
  H2S     — redukčné činidlo ) 
 
  N5+ → N2+ redukcia, ( N5+ — akceptor elektrónov ) 
  HNO3 — oxidačné činidlo 
 
Dusík sa redukuje, síra sa oxiduje. Oxidačné stupne vodíka, kyslíka sa v reakcii nemenia. 
 

    S2-  – 2 e- → S0  |.3  oxidačná elektrónová rovnica  
    N5+ + 3 e- → N2+  |.2  redukčná elektrónová rovnica 

 
Síra pri oxidácii odovzdáva dva elektróny a dusík pri redukcii prijme tri elektróny. Počet 
elektrónov upravíme na rovnaký počet tak, že prvú sústavu násobíme tromi, druhú dvomi: 
 
 

 3 S2-  – 6 e- →  3 S0  

 2 N5+ + 6 e- → 2 N2+ 

 
Výsledky dosadíme do pôvodnej rovnice, kde počet molekúl vody upravíme podľa počtu 
vodíkov na ľavej strane rovnice: 
 

3 H2S + 2 HNO3  →  4 H2O + 2 NO + 3 S 
 
 
 
Príklad 2:  Upravte uvedenú oxidačno-redukčnú rovnicu: 
 

Cr2O3 + KNO3 + KOH → K2CrO4 + KNO2 + H2O 
 
Riešenie:  Vodík, kyslík a draslík sú na obidvoch stranách rovnice vo viazanej forme,  
  nedochádza teda k zmene ich oxidačného stupňa. Zisťujeme iba zmenu   
  oxidačného stupňa chrómu a dusíka: 

 2 Cr3+ → 2 Cr6+  
    N5+  →    N3+ 

 
Vzali sme dva atómy chrómu, pretože aj v danej rovnici v molekule oxidujúcej sa látky sú nutné 
dva atómy chrómu: 

 2 Cr3+ – 6 e- → 2 Cr6+  | .1 
    N5+ + 2 e- →   N3+      | .3 
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 2 Cr3+ – 6 e- → 2 Cr6+

 3 N5+ + 6 e- → 3 N3+

2 Cr 3+ +3 N5+ → 2 Cr6+ + 3 N3+ 

 
Výsledok riešenia dosadíme do rovnice: 
 

Cr2O3 + 3 KNO3 + KOH → 2 K2CrO4 + 3 KNO2 + H2O 
 

 V rovnici musíme urobiť dodatočnú úpravu, čo do počtu atómov K, H, O, pretože počet 
atómov dusíka a chrómu je záväzný a vyplýva z výpočtu. Záväzný je aj počet atómov draslíka na 
pravej strane rovnice, upravuje sa teda podľa neho počet draslíkov na ľavej strane rovnice, ale 
len v molekule KOH, pretože počet molekúl KNO3 vychádza tiež z prevedeného výpočtu. 
Počet atómov O a H vyrovnáme úpravou počtu molekúl na pravej strane. 
 

1 Cr2O3 + 3 KNO3 + 4 KOH → 2 K2CrO4 + 3 KNO2 + 2 H2O 
 
Príklad 3:  Vyčíslite oxidačno-redukčnú rovnicu: 

FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O 
 
Riešenie:  Určíme oxidačné stupne prvkov, ktoré v priebehu reakcie menia svoj oxidačný  
  stupeň a kvôli názornosti ich vyznačíme do rovnice: 
 

Fe2+SO4 + KMn7+O4 + H2SO4 → Fe2
3+(SO4)3 + K2SO4 + Mn2+SO4 + H2O 
 

Fe zvýšilo svoj oxidačný stupeň z 2+ na 3+, teda sa oxidovalo a každý jeho ión odovzdal 1 
elektrón. Mn znížil svoj oxidačný stupeň zo 7+ na 2+, teda sa redukoval a každý jeho ión prijal 5 
elektrónov. 

    Fe2+  – 1e- → Fe3+  | .5  
    Mn7+ + 5e- → Mn2+  | .1 
 5 Fe2+  –  5e- → 5 Fe3+  
   Mn7+  +  5e- →   Mn2+ 

V priebehu reakcie vznikne molekula Fe2(SO4)3, ktorá obsahuje párny počet iónov železa, preto 
musíme koeficienty násobiť dvoma 

 10 Fe2+ – 10 e- → 10 Fe3+

 2 Mn7+ + 10 e- → 2 Mn2+

a zistené koeficienty sa dosadia do uvedenej rovnice: 
10 FeSO4 + 2 KMnO4 + H2SO4 → 5 Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2 MnSO4 + H2O 

 
Podľa získaných koeficientov sa spočíta počet molekúl zlúčenín (síranov) na pravej strane 
rovnice (18 síranových skupín), z čoho vyplýva, že po odpočítaní 10 molekúl FeSO4 na ľavej 
strane, upravíme počet molekúl H2SO4 na osem. Počet vzniknutých molekúl vody sa zistí podľa 
počtu atómov vodíka v molekulách kyseliny. Konečná kvantitatívna správna forma vyriešenej 
rovnice bude: 
 

10 FeSO4 + 2 KMnO4 + 8 H2SO4 → 5 Fe2(SO4)3 + 1 K2SO4 + 2 MnSO4 + 8 H2O 
 
V niektorých chemických rovniciach je veľmi obtiažne vyčísliť koeficienty reagujúcich látok, 
ktoré nám kvantitatívne udávajú pomer molov týchto látok.V takom prípade možno okrem hore 
uvedeného postupu používať aj matematické rovnice v spojitosti so zákonom o zachovaní 
hmotnosti prvkov v chemickej rovnici.  
 



 85

Príklad 4:  Vyriešte kvantitatívne oxidačno-redukčnú rovnicu: 
 a As2S3 + b NaNO3 + c Na2CO3 + d H2O → e Na3AsO4 + f NaHSO4 + g NaNO2 + h CO2
 
Riešenie: Pre matematické výpočty sme pridelili jednotlivým molekulám písmená abecedy 
  a môžeme napísať bilanciu jednotlivých prvkov v rovnici nasledovne: 
  As    2 a = e  
  N       b = g  
  S    3 a = f  
  C       c = h  
  Na         b + 2 c = 3 e + f + g  
  H    2 d = f  
  O          3 b + 3 c + d = 4 e + 4 f + 2 g + 2 h 
 
Keď zvolíme a = 1 potom platí: 
        e = 2  

       f = 3  
      d = 3/2 

 
         b + 2 c = 6 + 3 + b 
    2 c = 9  
       c = 9/2 
       h = 9/2 
       3 b + 27/2+3/2 = 8 + 12 + 2 b + 9 
    3 b = 29 + 2 b — 30/2 

          b = 14 
 
Podľa vypočítaných koeficientov bude rovnica nasledovná: 
 
1 As2S3 + 14 NaNO3+9/2 Na2CO3+3/2 H2O→ 2 Na3AsO4 + 3 NaHSO4 + 14 NaNO2 + 9/2 CO2 

 
Pre odstránenie zlomkových koeficientov vynásobíme celú rovnicu dvoma: 
 

2 As2S3 + 28 NaNO3 + 9 Na2CO3 + 3 H2O →  4 Na3AsO4 + 6 NaHSO4 + 28 NaNO2 + 9 CO2
 
Príklad 5:  Vyčíslite oxidačno-redukčnú rovnicu: 
 

As2S3 + HNO3 + H2O → H3AsO4 + H2SO4 + NO 
 
Riešenie:  Určíme oxidačné stupne prvkov, ktoré v priebehu reakcie zmenili svoj oxidačný  
  stupeň: 

As2
3+S3

2- + HN5+O3 + H2O → H3As5+O4 + H2S6+O4 + N2+O 
Arzén zvýšil svoj oxidačný stupeň z 3+ na 5+, teda sa oxidoval a každý jeho ión odovzdal dva 
elektróny. Síra tiež zvýšila svoj oxidačný stupeň z 2– na 6+, teda sa oxidovala ako arzén a jej ión 
odovzdal 8 elektrónov. 
Dusík znížil svoj oxidačný stupeň z 5+ na 2+, teda sa zredukoval a každý jeho ión prijal tri 
elektróny. 

  2 As3+ –   4e- → 2 As5+

  3 S2-   – 24 e- → 3 S6+ 

  As2S3 – 28 e- → 2 As5+ + 3 S6+ | . 3 
  N5+    +   3 e- →     N2+  | . 28  
  3As2S3 – 84 e- → 6 As5+ + 9 S6+    
  28 N5+ + 84 e- → 28 N2+ 
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Nájdené koeficienty dosadíme do rovnice, pokračujeme ako v predošlých  príkladoch: 
 

3 As2S3 + 28 HNO3 + 4 H2O → 6 H3AsO4 + 9 H2SO4 + 28 NO  
 

Príklady na precvičovanie 
 
 
Príklad 6:   K2S + KMnO4 + H2SO4 → S + K2SO4 + H2O + MnSO4
Výsledok:        5, 2, 8, → 5, 6, 8, 2 
 
Príklad 7:   TeO3 + HCl + TiCl3  → Te + TiCl4 + H2O   
Výsledok:             1, 6, 6 → 1,6,3 
 
Príklad 8:  HClO4 + H2SO3 → HCl + H2SO4    
Výsledok:           1, 4 → 1, 4 
 
Príklad  9:  P + HNO3 + H2O → H3PO4 + NO  
Výsledok:         3, 5, 2 → 3, 5 
 
Príklad  10:   HClO3 + H2SO3 → H2SO4 + HCl     
Výsledok:           1, 3 → 3, 1 
 
Príklad 11:   S + HNO3  → H2SO4 + NO2 + H2O  
Výsledok:             1, 6 → 1, 6, 2 
 
Príklad 12:   Br2 + HClO + H2O  → HBrO3 + HCl  
Výsledok:            1, 5, 1 → 2, 5 
 
Príklad 13:   Cu + HNO3 + H2SO4 → CuSO4 + NO + H2O  
Výsledok:    3, 2, 3 → 3, 2, 4 
 
Príklad 14:   Mn(NO3)2 + PbO2 + HNO3 → HMnO4 + Pb(NO3)2 + H2O 
Výsledok:               2, 5, 6 → 2, 5, 2 
 
Príklad 15:   Zn + HNO3 + H2SO4 → N2O + ZnSO4 + H2O  
Výsledok:    4, 2, 4 → 1, 4, 5 
 
Príklad 16:   Se + Cl2 + H2O  → H2SeO4 + HCl  
Výsledok:      1, 3, 4 → 1, 6 
  
Príklad 17:   Br2 + As2O3 + H2O  → HBr + H3AsO4   
Výsledok:             2, 1, 5 → 4, 2 
 
Príklad 18:   Br2 + NaOH + C  →  NaBr + CO2 + H2O  
Výsledok:         2, 4, 1→ 4, 1, 2 
 
Príklad 19:   Bi2O3 +NaOH + Br2  → NaBiO3 + NaBr  + H2O  
Výsledok:    1, 6, 2  → 2, 4, 3 
 
Príklad 20:   MnO2  + KClO3 + KOH  → K2MnO4 + KCl + H2O  
Výsledok:          3, 1, 6  → 3, 1, 3 
 
Príklad 21:   BiCl3 + NaOH + Na2SnO2  → Bi + NaCl + Na2SnO3 + H2O  
Výsledok:             2, 6, 3  → 2, 6, 3, 3 
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Príklad 22:   KI + FeCl3  → FeCl2 + I2 + KCl  
Výsledok:   2, 2  → 2, 1, 2 
 
Príklad 23:   HI + H2SO4  → I2 + H2S + H2O    
Výsledok:     8, 1 → 4, 1, 4 
 
Príklad 24:   I2 + Cl2 + H2O  → HIO3 + HCl  
Výsledok:     1, 5, 6 → 2, 10 
 
Príklad 25:   FeCl3 + H2S  → FeCl2 + S + HCl   
Výsledok:     2, 1 → 2, 1, 2 
 
Príklad 26:   NaI + PbO2 + H2SO4  → Na2SO4 + PbSO4 + I2 + H2O   
Výsledok:    2, 1, 2 → 1, 1, 1, 2 
 
Príklad 27:   MnO2 + HCl  → Cl2 + MnCl2 + H2O 
Výsledok:     1 , 4 → 1 , 1 , 2 
 
Príklad 28:   KI + KNO2 + H2SO4  → I2 + NO + K2SO4 + H2O  
Výsledok:    2, 2, 2 → 1, 2, 2, 2 
 
Príklad 29:   As2O3 + HNO3 + H2O → H3AsO4 + NO   
Výsledok:       3, 4, 7 → 6, 4 
 
Príklad 30:   Pb + HNO3 → Pb (NO3 ) 2 + NO + H2O  
Výsledok:    3, 8 → 3, 2, 4 
 
Príklad 31:   Ca3(PO4)2 + SiO2 + C → CaSiO3 + CO + P4
Výsledok:    2, 6, 10 → 6, 10, 1 
 
Príklad 32:   Ti + HNO3 + HCl → TiCl4 + NO + H2O 
Výsledok:        3, 4, 12 → 3, 4, 8 
 
Príklad 33:   As2O3 + KMnO4 + HCl → As2O5 + MnCl2 + KCl + H2O  
Výsledok:      5, 4, 12 → 5, 4, 4, 6 
 
Príklad 34:   NaNO3 + Hg + H2SO4  → Na2SO4 + Hg2SO4 + NO + H2O  
Výsledok:       2, 6, 4 → 1 , 3, 2, 4 
 
Príklad 35:   Fe(OH)3 + Cl2 + KOH  →K2FeO4 + KCl + H2O  
Výsledok:     2, 3, 10 → 2, 6, 8 
 
Príklad 36:   HMnO4 + HNO2 → Mn (NO3)2 + HNO3 + H2O  
Výsledok:                       2, 5 → 2, 1, 3 
 
Príklad 37:   Ag + HNO3 → AgNO3 + H2O + NO  
Výsledok:     3, 4 → 3, 2, 1 
 
Príklad 38:   KIO3 + KI + H2SO4  → I2 + K2SO4 + H2O  
Výsledok:              1, 5, 3 → 3, 3, 3 
 
Príklad 39:   Ag + H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + H2O  
Výsledok:      2, 2 → 1, 1, 2 
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Príklad 40:   As2S3 + HClO3 + H2O → H3AsO4 + H2SO4 + HCl  
Výsledok:             3, 14, 18 → 6, 9, 14  
 
Príklad 41:   Ag2S + HNO3 → AgNO3 + NO2  + S +H2O  
Výsledok:        1, 4 → 2, 2, 1, 2 
 
Príklad 42:   KMnO4 + Ba (NO3)2 + Ba(OH)2 → BaMnO4  + O2 + KNO3 + H2O  
Výsledok:            4, 2, 2 → 4, 1, 4, 2 
 
Príklad 43:   CuS + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO + H2O 
Výsledok:   3, 14  → 3, 3, 8, 4 
 
Príklad 44:   K2Cr2O7 + NH4Cl  → N2 + Cr2O3 + KCl + H2O  
Výsledok:    1, 2 → 1, 1, 2, 4 
 
Príklad 45:   FeSO4 + HNO3 + H2SO4  → Fe2(SO4)3 + NO + H2O  
Výsledok:           6, 2, 3 → 3, 2, 4 
 
Príklad 46:  Fe(CrO2)2 + K2CO3 + O2  → Fe2O3 + K2CrO4 + CO2  
Výsledok:           4, 8 , 7 → 2 , 8, 8 
 
Príklad 47:   FeCl2 + HNO3  → Fe(NO3)3 + Cl2 + NO + H2O   
Výsledok:         1, 4  → 1, 1, 1, 2 
 
Príklad 48:   KMnO4 + H2SO3  → MnSO4 + K2SO4 + H2SO4 + H2O 
Výsledok:             2, 5  → 2, 1, 2, 3 
 
Príklad 49:   NaI + H2SO4 + MnO2  → NaHSO4 + MnSO4 + I2 + H2O  
Výsledok:      2, 3, 1  → 2, 1, 1, 2 
 
Príklad 50:   Bi(NO3)3 + Na2SnO2 + NaOH  → Bi + Na2SnO3 + NaNO3 + H2O 
Výsledok:        2, 3, 6  → 2, 3, 6, 3 
 
Príklad 51:   FeSO4 + HIO3 + H2SO4  → I2 + Fe2(SO4)3 + H2O  
Výsledok:        10, 2, 5 → 1, 5, 6 
 
Príklad 52:   KNO2  + K2Cr2O7 + HNO3  → KNO3 + Cr(NO3)3 + H2O  
Výsledok:              3, 1, 8  → 5, 2, 4 
 
Príklad 53:   FeSO4 + KClO3 + H2SO4  → Fe2(SO4)3 + KCl + H2O  
Výsledok:           6, 1, 3  → 3, 1, 3 
 
Príklad 54:   H2S + H2SO3  → S + H2O  
Výsledok:       2, 1  → 3, 3 
 
Príklad 55:   KMnO4 + HCl  → Cl2 + MnCl2 + KCl + H2O  
Výsledok:       2, 16  → 5, 2, 2, 8 
 
Príklad 56:   FeS + O2  → Fe2O3 + SO2  
Výsledok:           4, 7  → 2, 4 
 
Príklad 57:   KClO3  → KCl + KClO4  
Výsledok:           4  → 1, 3 
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Príklad 58:   CuSO4 + NaCl + SO2 + H2O  → CuCl + Na2SO4 + H2SO4  
Výsledok:             2, 2, 1, 2  →2, 1, 2 
 
Príklad 59:   Cu + HNO3  → Cu(NO3)2 + NO + H2O  
Výsledok:     3, 8 → 3, 2, 4   
 
Príklad 60:   KMnO4 + H2SO4 + H2O2  → MnSO4 + O2 + K2SO4 + H2O  
Výsledok:           2, 3, 5  → 2, 5, 1, 8 
 
Príklad 61:   K2Cr2O7 + KI + H2SO4  → K2SO4 + Cr2(SO4)3 + I2 + H2O  
Výsledok:        1, 6, 7  → 4, 1, 3, 7 
 
Príklad 62:   AsH3 + HNO3  → H3AsO4 + NO2 + H2O  
Výsledok:        1, 8  → 1, 8, 4 
 
Príklad 63:   Ca(OH)2 + Cl2  → Ca(ClO3)2 + CaCl2 + H2O  
Výsledok:         6, 6  → 1, 5, 6 
 
Príklad 64:   Na3AsO4 + Zn + H2SO4  → ZnSO4 + AsH3 + Na2SO4  + H2O  
Výsledok:       2, 8, 11  → 8, 2, 3, 8 
 
Príklad 65:   Fe +  KOH + KNO3  → NH3 + FeO + K2O  
Výsledok:              4, 3, 1  → 1, 4, 2 
 
Príklad 66:   Cu2S + HNO3  → Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO + H2O  
Výsledok:      3, 22  → 6, 3, 10, 8 
 
Príklad 67:   P + NaOH + H2O  → NaH2PO2 + PH3  
Výsledok:            4, 3, 3  → 3, 1 
 
Príklad 68:   Na2TeO3 + NaI + HCl  → NaCl + Te + I2 + H2O  
Výsledok:      1, 4, 6  → 6, 1, 2, 3 
  
Príklad 69:   Al + HCl  → AlCl3 + H2
Výsledok:           2, 6  → 2, 3 
 
Príklad 70:   KClO3 + HCl  → H2O +  KCl + Cl2  
Výsledok:       1, 6  → 3, 1, 3 
 
Príklad 71:   Zn + NaOH + NaNO3  → Na2ZnO2 + NH3 + H2O  
Výsledok::       4, 7, 1  → 4, 1, 2 
 
Príklad 72:   H2S + Cl2 + H2O  → H2SO4 + HCl  
Výsledok:         1, 4, 4  → 1, 8 
 
Príklad 73:   NH3 + Br2  → NH4Br + N2  
Výsledok:             8, 3  → 6, 1 
 
Príklad 74:   K2MnO4 + H2O  → KMnO4 + MnO2 + KOH  
Výsledok:           3, 2  → 2, 1, 4 
 
Príklad 75:   KClO3 + Na2SnO2  → KCl + Na2SnO3  
Výsledok:    1, 3  → 1, 3 
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4 ROZTOKY 
  
 Označovanie veličín a zložiek roztokov  
 

 i — rozpustená zložka H2O — rozpúšťadlo ⊙ — roztok
n — látkové množstvo ni nH2O n⊙
m — hmotnosť mi mH2O m⊙
V — objem Vi VH2O V⊙

 
Roztokom nazývame sústavu dvoch alebo viac látok dokonale premiešaných, tvoriacich z 

fyzikálneho hľadiska homogénny systém. Zložkami roztoku je rozpúšťadlo a rozpustená látka. 
Koncentráciou roztoku rozumieme látkové, hmotnostné alebo objemové množstvo látky, 

rozpustené v určitom látkovom, hmotnostnom, objemovom množstve  roztoku alebo 
rozpúšťadla. 

Koncentrácia obecne je pomer rozpustenej zložky (ni, mi, Vi ) ku (n⊙, m⊙, V⊙) roztoku 
alebo (nH2O, mH2O, VH2O ) rozpúšťadla.  
Koncentráciu môžeme vyjadrovať rôznymi spôsobmi. V praxi sa používajú len niektoré spôsoby. 
 

1. Molový zlomok—xi je počet molov rozpustenej zložky xi v 1 mole roztoku. 
Vypočíta sa ako podiel počtu molov rozpustenej zložky n  ku celkovému počtu molov n⊙ roztoku: i

Θ

=
n
n

x i
i  

 
Môže byť vyjadrený v mol %, mol ‰ alebo mol ppm. 

 
Atómové percentá alebo molové percentá udávajú počet molov rozpustenej látky v 100 

moloch roztoku. 
Najjednoduchší roztok sa skladá z dvoch zložiek (rozpúšťadlo a rozpustená látka); takýto 

roztok nazývame binárnym roztokom. Rozpúšťadlom obvykle nazývame tú zložku, ktorej je v 
roztoku viac a rozpustenou látkou zložku, ktorej je v roztoku menej. 
 

Molový zlomok rozpustenej zložky v binárnom roztoku udáva počet molov rozpustenej 
zložky v jednom zmesnom mole roztoku 

 

( ).rozpi

i
i nn

nx
+

= ;              ni < nrozpúšťadla

kde  
xi  — molový zlomok rozpustenej zložky v binárnom roztoku 
nrozp.     — počet molov rozpúšťadla 
ni  — počet molov rozpustenej zložky v binárnom roztoku 
( ni + nrozp. )  — celkový počet molov v binárnom roztoku. 

 
 

2. Hmotnostný zlomok — wi je počet hmotnostných dielov rozpustenej zložky wi v 1 hm. 
dieli ( 1g, 1kg, …) roztoku. Vypočíta sa ako podiel počtu hmotnostných dielov rozpustenej zložky 
mi k celkovému počtu hmotnostných dielov m⊙ roztoku: 
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Môže byť vyjadrený v %, ‰ alebo ppm. 
 
 Hmotnostné percentá udávajú počet hmotnostných dielov rozpustenej látky v 100 
hmotnostných dieloch roztoku. Napr. 5 %-ný roztok chloridu draselného obsahuje v 100 g 
roztoku 5 gramov chloridu draselného a 95 g vody.  
 

3. Objemový zlomok – ϕi je počet objemových dielov rozpustenej zložky ϕi v 1 obj. dieli ( 
1cm3 = 1ml, 1dm3 = 1L = 1ℓ ), …) roztoku. Vypočíta sa ako podiel počtu objemových dielov 
rozpustenej zložky Vi ku celkovému počtu objemových dielov V⊙ roztoku: 

 

Θ

=
V
Viϕ  

Môže byť vyjadrený v obj %, obj ‰ alebo obj ppm. 
 
Objemové percentá udávajú počet objemových dielov rozpustenej látky v 100 objemových 
dieloch roztoku. Objemovými percentami sa vyjadrujú najčastejšie koncentrácie roztokov 
plynov. 
 
 4. Koncentrácia látkového množstva — ci, (molarita—M)  je látkové množstvo 
rozpustenej látky  v 1 dm3 roztoku. Vypočíta sa ako podiel látkového množstva  rozpustenej 
zložky ni ku celkovému objemu V⊙ roztoku, ktorý sa udáva v dm3: 
 

[ ]3, dm

i
i V

nc
Θ

=  ( iné označenie ci = [ i ] = c( i ) ) 

 
Koncentrácia. látkového množstva — ci    je počet molov rozpustenej látky v 1 dm3 roztoku.  
Konc. odmerného roztoku — c(i) je počet molov rozpustenej látky v 1 dm3 roztoku. 
V staršej literatúre sa možno stretnúť s ďalším pomenovaním koncentrácie látkového množstva, 
ktoré sa v súčastnosti neodporúča používať.∗
 
Koncentrácia látkového množstva ci je vyjadrená v mol . dm-3, prípadne mol . l-1. 
Množstvo rozpustenej látky je udané v moloch na 1 dm3, resp. 1 liter roztoku, pričom musí byť 
indexom alebo v zátvorke veličiny špecifikovaný jedinec rozpustenej látky (napr. molekula, 
skupina atómov, ión a pod.).  
 
Napríklad: 
- hydroxid sodný, odmerný roztok c (NaOH) = 0,2 mol . dm-3  
1 dm3 roztoku obsahuje ………….0,2 mol NaOH, ( t.j. 0,2. 40 g = 8 g NaOH ) 
 
- kyselina dihydrogensírová, odmerný roztok c (H2SO4) = 1 mol . dm-3

1 dm3 roztoku obsahuje…………... 1 mol, H2SO4, ( t.j. 98 g H2SO4 ) 
 
 

Podľa veľkosti rozpustených častíc v rozpúšťadle rozoznávame pravé roztoky, kde 
veľkosť rozpustených častíc neprekročí rozmer 10-10 — 10-9 m. O nepravých roztokoch 
(koloidné roztoky ) hovoríme vtedy, keď rozmer rozpustenej častice sa pohybuje v rozmedzí   
10-9 — 10-7 m.  
                                                           
∗ Normalita — N, 
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Rozpustená látka je tvorená buď voľnými molekulami, atómami alebo iónmi.Vzájomná 
rozpustnosť dvoch kvapalín môže byť buď neobmedzená (voda a alkohol) alebo obmedzená 
(voda a fenol). O vzájomnej rozpustnosti kvapalín rozhoduje veľkosť medzimolekulárnych 
príťažlivých síl. O dobrej rozpustnosti môžeme hovoriť iba vtedy, keď medzimolekulárne 
prítažlivé sily medzi molekulami obidvoch kvapalín sú väčšie, ako prítažlivé sily medzi 
vlastnými molekulami tej istej kvapaliny.Rozpustnosť tuhých látok v kvapalinách závisí od 
chemickej povahy tak rozpustenej látky ,ako aj rozpúšťadla. Dôležitú úlohu má aj forma a 
veľkosť kryštálov tuhej látky. Rozpúštanie je možné urýchliť aj miešaním roztoku. Rozpustnosť 
tuhých látok v kvapalinách závisí aj od teploty. Vo väčšine prípadov zvyšovaním teploty roztoku 
sa zvyšuje aj rozpustnosť tuhých látok. Túto závislosť (rozpustnosť — teplota) graficky 
znázorňujeme krivkami rozpustnosti. 
 Podľa množstva rozpustenej látky v určitom množstve rozpúšťadla pri daných 
podmienkach, rozdeľujeme roztoky na nenasýtené, nasýtené a presýtené.  
  
 
 
  
Príklad 1: Vypočítajte, koľko gramov NaCl a vody potrebujeme k príprave 500 g 12 %-ného 
  roztoku NaCl?  
Riešenie : 100 g 12 %-ného roztoku obsahuje....................12 g NaCl 
  500 g 12 %-ného roztoku obsahuje......................x g NaCl 
  x = 500 . 12 / 100 =60 g NaCl  
Výpočet vody: 
I.  100 g 12 %-ného roztoku obsahuje ...................88 g H2O 
  500 g 12 %-ného roztoku obsahuje .....................x g H2O 
  x = 500 . 88 / 100 = 440 g H2O 
II. Množstvo vody potrebné k príprave roztoku je tiež   
  500 – 60 = 440g H2O 
Výsledok : 60 g NaCl, 440 g H2O  
 
  
 
Príklad 2: Koľko kg hydroxidu sodného treba navážiť na prípravu 675 kg 40 %-ného  
  roztoku?  
Riešenie: 
  100 kg 40 %-ného roztoku obsahuje 40 kg NaOH  
  675 kg 40 %-ného roztoku obsahuje   x kg NaOH 
  x = 675 . 40 / 100 = 270 kg NaOH 
Výsledok : 270 kg NaOH 
 
Príklad 3: Vypočítajte koncentráciu roztoku v hmotnostných percentách, keď v 500 g vody  
  rozpustíme 150 g bezvodej látky!  
Riešenie:  
  Hmotnosť celého roztoku je 500 + 150 = 650 g  
  650 g roztoku obsahuje 150 g látky 
  100 g roztoku obsahuje     x g látky 
  x = 100 . 150 / 650= 23,07 g látky  
Výsledok : Roztok je teda 23,07 %-ný .   
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Príklad 4: Zmiešali sme 160 g 40 % (hm. %) roztoku hydroxidu sodného a 240 g 20 %  
  (hm.%) roztoku hydroxidu sodného. Aká je koncentrácia výsledného roztoku v  
  hm. % ?  
Riešenie I: 

  100 g 40 %-ného roztoku obsahuje 40 g NaOH 
  160 g 40 %-ného roztoku obsahuje   x g NaOH 

x = 160 . 40 / 100 = 64 g NaOH 
 

  100 g 20 %-ného roztoku obsahuje 20 g NaOH 
  240 g 20 %-ného roztoku obsahuje x g NaOH 

x = 240 . 20 / 100 =48 g NaOH 
 
Po zmiešaní máme 160 g + 240 g = 400 g roztoku, ktorý obsahuje 64 g + 48 g = 112 g NaOH. 
Vypočítame koncentráciu výsledného roztoku v hm. % 
 

  400 g roztoku obsahuje 112 g NaOH 
  100 g roztoku obsahuje     x g NaOH 

x = 100 . 112 / 400 = 28 g NaOH 
Výsledný roztok je 28 %-ný. 
 
Riešenie II: 

Iný spôsob riešenia toho istého príkladu tkvie v použití tzv. zmiešavacieho pravidla, 
ktoré si na základe jednoduchej látkovej bilancie odvodíme. Ak máme m1 gramov jedného 
roztoku percentuálnej koncentrácie c1 a m2 gramov druhého roztoku percentuálnej koncentrácie 
c2, ľahko určíme, že prvý roztok obsahuje ml . cl / 100 gramov rozpustenej látky a druhý roztok 
m2 . c2 / 100 gramov rozpustenej látky. Ak zmiešame teraz tieto dva roztoky, získame m1 + m2 
gramov výsledného roztoku, ktorého koncentráciu označíme ako c0. Výsledný roztok obsahuje 
(m1 + m2 ) c0 / 100 gramov rozpustenej látky a za predpokladu, že po zmiešaní nenastala nijaká 
chemická reakcia, toto množstvo sa rovná množstvu danej látky, ktorú obsahujú obidva pôvodné 
roztoky. 
Tak dostaneme rovnicu látkovej bilancie 
 

m1 . c1 / 100 + m2 . c2 / 100 = (m1 + m2)c⊙ / 100 
alebo 

   ml . cl + m2 . c2 = (m1 + m2) . c⊙ 
 

Táto rovnica predstavuje matematické vyjadrenie zmiešavacieho pravidla a môžeme z nej 
vypočítať ľubovoľnú veličinu v nej obsiahnutú, keď sú známe všetky ostatné veličiny. Takto 
môžeme riešiť rozmanité úlohy, ktoré sa týkajú zmiešavania a zrieďovania roztokov. Použitie 
zmiešavacieho pravidla vyžaduje, aby zmiešavané roztoky vzájomne spolu chemicky 
nereagovali, lebo v opačnom prípade toto pravidlo nemôžeme použiť. 
 

Riešme teraz príklad 4 pomocou zmiešavacieho pravidla. 
Z rovnice 

ml . cl + m2 . c2 = (m1 + m2) . c⊙ 
 

vyplýva pre koncentráciu výsledného roztoku: 
 

c⊙ = ml . cl + m2 . c2 / (m1 + m2) 
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po dosadení číselných hodnôt dostaneme 
c⊙ = 160 . 40 + 240 .20 / (160 + 240) 

c⊙ = 28 %-ný roztok 
Výsledok : 28 %-ný 
 
 
 
Príklad 5: Koľko cm3 41,5 %-nej a 11 %-nej kyseliny dihydrogensírovej treba na prípravu  
  1 dm3 25,4 %-nej kyseliny ?  
Riešenie:  

 Koncentrácie roztokov sú udané v hmotnostných %. Objemy musíme prepočítať  
  na hmotnostné množstvá použitím vzťahu: 

m⊙ = V⊙ . ρ⊙
kde  

 m⊙ — hmotnosť roztoku 
 V⊙ — objem roztoku 
 ρ⊙ — hustota roztoku.  

 
Teda 1 dm3 25,4 %-nej kyseliny sírovej má hmotnosť m = 1000 . 1,185 = 1185 g . 
 
 

I. ďalej k výpočtu použijeme zmiešavacie pravidlo 
 

 m1 . 41,5 + m2 . 11 = 1185 . 25,4  
      m1 + m2 = 1185 ⇒ m1 = 1185 - m2
(1185 - m2) . 41,5 + m2 11 = 1185 . 25,4  
           m2 = 19078,2 / 30,9 = 625,52 g 11 % H2SO4
            m1 = 1185 - 625,52 = 559,48 g 41,5 % H2SO4 

 
Objemy použitých kyselín vypočítame zo vzťahu 
 

 V = m / ρ 
 V1 = m1 / ρ1 = 559, 48 / 1,320 = 423,85 cm3 41,5 % H2SO4

 V2 = m2 / ρ2 = 626,52 / 1,075  = 581,88 cm3    11 % H2SO4
 

II: V technickej praxi sa výhodne používa pri zmiešavaní roztokov rôznych koncentrácií 
tzv. krížové pravidlo, ktoré je vlastne zjednodušené grafické vyjadrenie zmiešavacieho pravidla. 
 
Pri riešení postupujeme takto: 
 

1. Do stredu kríža napíšeme žiadanú koncentráciu. 
2. Na ľavú stranu kríža napíšeme koncentráciu pôvodných roztokov. 
3. Na pravú stranu kríža napíšeme rozdiely medzi číslami uprostred a číslom vľavo. 
Tak dostaneme počet hmotnostných dielov príslušných koncentrácií, ktoré musíme 
zmiešať, aby sme dostali roztok žiadanej koncentrácie. 
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Podľa zadania príkladu 5 naznačíme krížové pravidlo: 
 

 
 

pôvodná 
koncentrácia

výsledná 
koncentrácia 

hmotnostné 
diely 

41,5    14,4 
     
  25,4   
     

11    16,1 
    30,5 

 
 
Teda zmiešaním 14,4 dielov 41,5 %-nej kyseliny sírovej so 16,1 dielmi 11 %-nej H2SO4 
dostaneme 30,5 dielov 25,4 % H2SO4. Teraz hmotnostné množstvá pôvodných roztokov kyselín, 
potrebné na prípravu vyžadovaných 1185 g 25,4 %-nej H2SO4, vypočítame pomocou úmer: 
 

 Na 30,5 g 25,4 % H2SO4   treba   14,4 g 41,5 % H2SO4
 na 1185 g 25,4 % H2SO4   treba        x g 41,5 % H2SO4
 x = 1185 . 14,4 / 30.5 = 559,48 g 41,5 %-nej H2SO4

 
 Na 30,5 g 25,4 % H2SO4 treba 16,1 g 11 % H2SO4
 na 1185 g 25,4 % H2SO4 treba      x g 11 % H2SO4
 x = 1185 . 16,1 / 30,5 = 625,52 g 11 % H2SO4 
 

Objemy použitých kyselín vypočítame ako je uvedené v riešení I. 
 
Výsledok : 423,85 cm3 41,5 %-nej H2SO4 581,88 cm3 11 %-nej H2SO4
 
 
Príklad 6: 10 dm3 25 %-ného roztoku amoniaku s hustotou 0,91 g.cm-3 má byť zriedených na 
  15 %-ný roztok. Koľko vody musíme pridať ? 
Riešenie I.: 

 10 dm3 25 %-ného roztoku má hmotnosť m = 10 000 . 0,91 = 9100 g  
 9100 g 25 % roztoku má 9100 . 25  / 100 =  2275 g amoniaku 

  V prípade 15 %-ného roztoku : 
 100 g roztoku   obsahuje      15 g amoniaku 

       x g roztoku   obsahuje  2275 g amoniaku 
x = 2275 . 100 / 15 = 15166,67 g roztoku 

Potom množstvo vody potrebné na zriedenie je dané rozdielom 
 15166,67 – 9100 = 6066,67 g H2O 

 
Riešenie II.: 

K výpočtu použijeme zmiešavacie pravidlo. V prípade, že roztok riedime čistým 
rozpúšťadlom (najčastejšie vodou), ktorého hmotnostné percento je 0 %, rovnica sa nám 
zjednoduší. 

 ml . cl + m2 . 0 = (m1 + m2) . c0
 9100 . 25 = (9100 + m2) . 15 
 227500 = 136500 + 15 m2 
 m2  = (227500 – 136 500)  / 15 =  6066,67 g H2O 
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 Riešenie III.: 
Použijeme krížové pravidlo: 
 

pôvodná 
koncentrácia

výsledná 
koncentrácia 

hmotnostné 
diely 

25    15 
     
  15   
     

0    10 
    25 

 
 Na 15 g 25 %-ného roztoku treba    10 g H2O 
 na 9100 g 25 %-ného roztoku treba   x g H2O 

x = 9100 . 10 / 15 = 6066,67 g H2O 
 
Výsledok : 6066,67 g H2O 
 
Príklad 7: Koľko g hydroxidu sodného potrebujeme k príprave 3 dm3 odmerného roztoku c 
  (NaOH) = 0,1 mol . dm-3?  
Riešenie: 

  Hmotnosť 1 molu NaOH = 40 g 
  Na 1 dm3 odmerného roztoku c(NaOH) = 0,1 mol . dm-3 potrebujeme: 
   1 . 0,1 . 40 = 4 g NaOH. 
  Na 3 dm3 odmerného roztoku c(NaOH)= 0,1 mol . dm-3 potrebujeme  
  3 . 0,1 . 40 = 12g NaOH.  

Výsledok : 12 g NaOH 
 
Príklad 8: Koľko g uhličitanu disodného potrebujeme k príprave 500 cm3 odmerného  
  roztoku c(Na2CO3 ) = 0,25 mol . dm-3? 
Riešenie: 

 Hmotnosť 1 molu Na2CO3 = 106 g . 
 Na 1 dm3 odm. roztoku c(Na2CO3 ) = 0,25 mol . dm-3 potrebujeme: 

   1 . 0,25 . 106 = 26,5 g Na2CO3.  
  Na 0,5 dm3odm.roztoku c(Na2CO3 ) = 0,25 mol . dm-3 potrebujeme: 
   0,5 . 0,25 . 106 = 13,25 g Na2CO3.  
Výsledok : 13,25 g Na2CO3
 
Príklad 9: Vyjadrite koncentráciu odmerného roztoku H2SO4 v mol . dm-3, keď 500 cm3  
  roztoku obsahuje 12,25 g H2SO4! 
Riešenie: 

 Počítame koncentráciu odmerného roztoku c(H2SO4). 
   500 cm3 roztoku obsahuje................................12,25 g H2SO4
 1000 cm3 roztoku obsahuje 2 . 12,25 g H2SO4 = 24,5 g H2SO4

  Hmotnosť 1 molu H2SO4 = 98 g 
n = m / M 

kde  n   — počet molov 
m  — hmotnosť látky v gramoch 
M — molová hmotnosť g.mol-1

 n = 24,5 / 98 = 0,25 molov H2SO4 v 1 dm3 roztoku 
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 alebo 
     98 g H2SO4 .................... 1 mol 

 24,5 g H2SO4 ................. x mol 
x = 0,25 mol H2SO4

Výsledok : Odmerný roztok c (H2SO4) = 0,25 mol . dm-3  
 
 
Príklad 10: Vypočítajte koncentráciu v hmotnostných percentách odmerného roztoku  
  c(NaOH) = 2 mol . dm-3, keď jeho hustota je 1,08 g.cm-3.  
Riešenie : 

 Hmotnosť 1 molu NaOH = 40 g.mol-1  
  Máme v 1 dm3 roztoku 2 mol NaOH t.j. , 2 . 40 = 80 g NaOH 
 K výpočtu koncentrácie v hmotnostných percentách potrebujeme poznať hmotnosť 
roztoku, ktorú vypočítame pomocou hustoty 

ρ  = m / V 
 ρ = 1,08 g . cm-3 

 m = V. ρ = 1000 . 1,08 = 1080 g 
 Hmotnosť 1 dm3 roztoku m = 1080 g 
 

 1080 g roztoku obsahuje ................80 g NaOH  
   100 g roztoku obsahuje ..................x g NaOH 

x = 100 . 80 / 1080 = 7,4 g NaOH  
 
Výsledok : Odmerný roztok c(NaOH) = 2 mol . dm-3 je 7,4 %-ný. 
 
Príklad 11:  Vypočítajte koncentráciu odmerného roztoku. c(CaCl2 ) v mol . dm-3, ktorý  
  obsahuje 22,2 g CaCl2 v 122,2 g roztoku CaCl2 s hustotou 1,1 g.cm-3

.   
Riešenie: 
  Hmotnosť roztoku pomocou hustoty prepočítame na objem  
  V = m/ρ  = 122,2 / 1,1 = 111,1 cm3  

 111,1 cm3 roztoku obsahuje .…........ 22,2 g CaCl2 
 1000 cm3 roztoku obsahuje ...........….....x g CaCl2  

x = 1000 . 22,2 / 111,1 = 199,8 g CaCl2  
Hmotnosť 1 mol CaCl2 = 110,99 g . mol-1  

 n = 199,8 / 110,99 = 1,8 molov CaCl2  
Výsledok : Odmerný roztok c(CaCl2) = 1,8 mol . dm-3. 
 
Príklad 12: Roztok hydroxidu draselného obsahuje 40 % KOH. Vyjadrite zloženie tohto  
  roztoku molovými zlomkami!  
Riešenie: V 100 gramoch roztoku vypočítame počet molov obidvoch zložiek. 
  Hmotnosť 1 molu KOH = 56,108 g 
  hmotnosť 1 molu H2O = 18,016 g. 
 Potom 

  nKOH = 40 / 56,108= 0,7129 molov KOH mol . dm-3

  nH2O = 60 / 18,016 = 3,3304 molov H2O 
Celkový počet molov v roztoku 
 n = nKOH + nH2O = 0,7129 + 3,3304 = 4,0433 
Molové zlomky sú nasledovné : 
 xKOH = nKOH / (nKOH  + nH2O ) = 0,7129 / 4,0433 = 0,1763 
 xH2O = nH2O / (nKOH  + nH2O ) = 3,3304 / 4,0433 = 0,8237 
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Platí  
  xKOH + xH2O = 0,1763 + 0,8237 = 1    
Výsledok : xKOH = 0,1763   xH2O = 0,8237 
 
 
 
 
Príklady na precvičovanie 
 
Príklad 13: Koľko gramov hydroxidu sodného treba na prípravu 300 g 15 %-ného roztoku?  
Výsledok : 45 g NaOH 
 
Príklad 14: Koľko gramov hydroxidu draselného treba navážiť na prípravu 110 g 25 %-ného 
  roztoku?  
Výsledok : 27,5 g KOH 
 
Príklad 15: Vypočítajte koncentráciu roztoku kuchynskej soli v hmotnostných percentách,  
  keď sme v 100 gramoch destilovanej vody rozpustili 18 g kuchynskej soli NaCl.  
Výsledok : 15,25 % 
 
Príklad 16: Koľko gramov chloridu draselného máme navážiť na prípravu 6 dm3 18 %-ného  
  roztoku, ktorého hustota je ρ =1,185 g.cm-3?  
Výsledok : 1279,8 g KCl 
 
Príklad 17: Vlhkosť 200 ton čierneho uhlia sa zmenšila počas skladovania zo 7 % na 4 % , počítané na 
  celkové pôvodné množstvo. Ako sa zmenšila celková hmotnosť vlhkého uhlia?  
Výsledok : 6 ton vody; 194 ton uhlia 
 
Príklad 18: Akú koncentráciu bude mat roztok síranu zinočnatého, keď rozpustíme 40 g  
  síranu v 400 cm3 vody?  
Výsledok : 9,09 % 
 
Príklad 19: Vypočítajte koncentráciu roztoku v hmotnostných percentách, ktorý sa skladá z  
  36 g síranu didraselného a 144 g vody!  
Výsledok : 20 % 
 
Príklad 20: Koľko percentný je roztok uhličitanu disodného, ak v 250 g destilovanej vody  
  sme rozpustili 17,5 g uhličitanu?  
Výsledok : 6,54 % 
 
Príklad 21: Koľko percentný je roztok uhličitanu didraselného, ak v 100 g destilovanej vody  
  sme rozpustili 25 g uhličitanu?  
Výsledok : 20 % 
 
Príklad 22: Koľko %-ný je vodný roztok kyseliny sírovej, keď jeho koncentrácia je   
  0,7114 kg . dm-3 a hustota ρ =1,405 g.cm-3?  
Výsledok : 50,63 % 
 
Príklad 23: Koľko gramov chloridu sodného potrebujeme navážiť na prípravu 5 dm3 10 %- 
  ného roztoku s hustotou ρ =1,1 g.cm-3?  
Výsledok : 550 g NaCl 
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Príklad 24: Koľko g 96 %-nej kyseliny sírovej (ρ = 1,84 g.cm-3 ) potrebujeme k príprave  
  1 dm3 10 %-ného roztoku H2SO4 s hustotou ρ = 1,07 g.cm-3?  
Výsledok :  111,46 g 96%-nej H2SO4
 
Príklad 25: Koľko %–tný je roztok Na2SO4, keď sme v 500 cm3 vody rozpustili 20 g síranu?  
Výsledok : 3,8 % 
 
Príklad 26: Koľko gramov hydroxidu sodného máme navážiť na prípravu 3 dm3 14 %-ného  
  roztoku o hustote ρ =1,153 g.cm-3?  
Výsledok : 484,3 g NaOH 
 
Príklad 27: Koľko gramov siričitanu disodného treba na prípravu 5 dm3 8 %-ného roztoku,  
  ktorého hustota ρ =1,075 g.cm-3?  
Výsledok : 430 g Na2SO3
 
Príklad 28: Koľko gramov vody treba odpariť z 250 g 4,2 %-ného roztoku dusičnanu  
  draselného, aby sme získali 5 %-ný roztok? .  
Výsledok : 40 g H2O 
 
Príklad 29: Zmiešame 700 g 50 %-ného roztoku, 500 g 30 %-ného roztoku a 400 g vody. Aká 
  bude koncentrácia výsledného roztoku v hmotnostných percentách?  
Výsledok : 31,25 %  
 
Príklad 30: Aká bude koncentrácia roztoku v hmotnostných percentách, ktorý vznikne  
  zmiešaním 500 cm3 12 %-ného roztoku (ρ =1,04 g.cm-3) a 450 cm3 60 %-ného  
  roztoku (ρ = 1,25 g.cm-3)?  
Výsledok : 36,9 % 
 
Príklad 31: Na prípravu 400 cm3 odmerného roztoku c(HNO3) = 0,1 mol . dm-3 koľko g  
  HNO3 potrebujeme?  
Výsledok : 2,52 g HNO3
 
Príklad 32: Vypočítajte koncentráciu odmerného roztoku  c(KOH), ktorý v 300 cm3 roztoku  
  obsahuje 10,5 g KOH.  
Výsledok : Odmerný roztok c(KOH) = 0,625 mol . dm-3

 
Príklad 33: Koľko gramov kryštalickej sódy potrebujeme navážiť na prípravu 1 dm3   
  odmerného roztoku c(Na2CO3   10 H2O )= 0,1 mol.dm-3 ?  
Výsledok : 28,6 g Na2CO3 . 10 H2O 
 
Príklad 34: Vypočítajte, koľko gramov H2SO4 obsahuje 750 cm3 odmerného roztoku   
  c(H2SO4) = 0,2 mol . dm-3.  
Výsledok : 14.7 g H2SO4
 
Príklad 35: Aká je koncentrácia odmerného roztoku c(K2SO4), ktorý obsahuje v 300 cm3  
  roztoku 10,5 g soli?  
Výsledok : Odmerný roztok c(K2SO4) = 0,2 mol.dm-3

 
Príklad 36: Vypočítajte koncentráciu odmerného roztoku c(KOH), ktorý v 500 cm3 roztoku  
  obsahuje 15,5 g KOH.   
Výsledok : Odmerný roztok c(KOH) = 0,55 mol . dm-3
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Príklad 37: Na prípravu 2 dm3 odmerného roztoku c(Fe2(SO4)3) = 0,1 mol . dm-3 koľko  
  gramov Fe2(SO4)3 potrebujeme?  
Výsledok : 79,92 g Fe2(SO4)3 
 
Príklad 38: Koľko cm3 odmerného roztoku c(FeCl3 ) = 0,1 mol . dm-3 vzniká, keď   
  rozpustíme 21,63 g FeCl3 vo vode?  
Výsledok : 1,33 dm3 odmerného roztoku c(FeCl3) = 0,1 mol . dm-3

 
Príklad 39: Vypočítajte koncentráciu odmerného roztoku c(Ca(OH)2), keď 500 cm3   
  roztoku obsahuje 3,5 g Ca(OH)2 .  
Výsledok : Odmerný roztok c(Ca(OH)2 ) = 0,0945mol . dm-3 

 

Príklad 40: Koľko g HCl obsahuje 400 ml odmerného roztoku c (HCl) = 0,1 mol . dm-3?  
Výsledok : 1,46 g HCl 
 
Príklad 41: Z analyzovanej vzorky 50 cm3 generátorového plynu 2,2 cm3 CO2 bolo   
  absorbované v roztoku KOH, 16,7 cm3 sa mohlo určiť ako CO a zostatok bol  
  dusík. Zistite zloženie generátorového plynu v objemových percentách!   
  Generátorový plyn je roztok?   
Výsledok : 4,4 % CO2, 33,4 % CO, 62,2 % N2; plynný roztok 
 
Príklad 42: K 100 cm3 96 %-nej kyseliny sírovej ( ρ =1,84 g. cm-3) bolo pridané 400 cm3  
  vody. Vyjadrite koncentráciu vzniklého roztoku v percentách!  
Výsledok : 30,25 % H2SO4
 
Príklad 43: Akú koncentráciu bude mať kyselina dusičná, keď k 1 dm3 vody pridáme 500 cm3 
  32 %-nej kyseliny s hustotou ρ =1,2 g.cm-3?  
Výsledok : 12 % HNO3
 
Príklad 44: Vypočítajte koncentráciu odmerného roztoku c(HCl), ktorý je 36,5 %-ný   
  s hustotou ρ =1,18 g.cm-3.  
Výsledok : Odmerný roztok c(HCl) = 11,8 mol . dm-3

 
Príklad 45: Roztok 1 %-nej H2SO4 má hustotu ρ = 1,01 g.cm-3. Vypočítajte koncentráciu  
  odmerného roztoku v mol . dm-3: c(H2SO4)   
Výsledok :  Odmerný roztok c(H2SO4) = 0,103 mol . dm-3  
 
Príklad 46: Vypočítajte, koľko dm3 70 %-ného roztoku KOH s hustotou ρ =1,6 g . cm-3  
  potrebujeme k príprave 30 dm3 odmerného roztoku c(KOH) = 1 mol . dm-3.  
Výsledok : 1,5 dm3 70 %-ného KOH 
 
Príklad 47: Koľko cm3 38 %-nej HCl s hustotou ρ = 1,19 g.cm-3 potrebujeme k príprave  
  1 dm3 odmerného roztoku c(HCl) = 2 mol . dm-3 ?  
Výsledok : 161,4 cm3 38 %-nej HCl 
 
Príklad 48: Koľko cm3 96 %-nej H2SO4 s hustotou ρ =1,84 g.cm-3 obsahuje l dm3 odmerného 
  roztoku c(H2SO4) = 0,5 mol . dm-3 ?  
Výsledok : 27,68 cm3 96 %-nej H2SO4
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Príklad 49: Roztok 10 %-nej HCl má hustotu ρ =1,047 g.cm-3. Vypočítajte koncentráciu  
  odmerného roztoku c(HCl) v mol . dm-3.  
Výsledok : Odmerný roztok c(HCl) = 2,87 mol . dm-3 

 
Príklad 50: Vypočítajte koncentráciu odmerného roztoku c(H2SO4) a c(HNO3) v mol . dm-3. 
  a) 10 %-ného roztoku H2SO4 s hustotou ρ =1,07 g.cm-3

  b) 10 %-ného roztoku HNO3 s hustotou ρ =1,05 g.cm-3   
Výsledok : a) odmerný roztok c(H2SO4) = 1,09 mol . dm-3     
  b) odmerný roztok c(HNO3) = 1 ,67 mol . dm-3

 
Príklad 51: Vypočítajte koncentráciu odmerného roztoku c(NaOH), ktorý v 4 dm3 roztoku  
  obsahuje 480 g NaOH.  
Výsledok : Odmerný roztok c(NaOH) = 3 mol.dm-3

 
Príklad 52: Aké množstvo vody je treba pridať k 850 kg 38 %-nej kyseliny soľnej na prípravu 
  22 %-ného roztoku?  
Výsledok : 618 kg H2O 
 
Príklad 53: Koľkými kg vody musíme zriediť 100 kg 92,5 %-nej kyseliny sírovej, aby sme  
  pripravili 28,6 %-ný roztok?   
Výsledok :  224,5 kg H2O 
 
Príklad 54: Aké množstvo vody je treba pridať k 500 g 20 %-nej kyseliny dusičnej, aby  
  vznikol 15 %-ný roztok ?  
Výsledok : 166,6 g H2O 
 
Príklad 55: Koľko vody potrebujeme na zriedenie 5 dm3 40 %-ného roztoku hydroxidu d 
  raselného s hustotou ρ =1,396 g.cm-3, aby sme dostali 9 %-ný roztok?   
Výsledok : 24,05 dm3 H2O 
 
Príklad 56: Máme pripraviť 26 %-nú kyselinu sírovú, keď k dispozícii máme 80 g 12 %-nej  
  kyseliny a kyselinu 94 %-nú. Koľko gramov 94 %-nej kyseliny potrebujeme? 
Výsledok : 16,4 g 94 %-nej H2SO4
 
Príklad 57: Aké množstvo 85 %-nej kyseliny fosforečnej treba zmiešať s 22 %-nou  kyselinou 
  na prípravu 4 dm3  55 %-nej kyseliny s hustotou ρ =1,379 g.cm-3?  
Výsledok : 2889,3 g 85 %-nej H3PO4
 
Príklad 58: Zrieďte 3 dm3 48 %-nej kyseliny sírovej (ρ = 1,38 g.cm-3 ) tak, aby ste dostali  
  20 %-ný roztok.  
Výsledok : 5,8 dm3 H2O 
 
Príklad 59: Koľko kg 96 %-nej kyseliny sírovej musíme zmiešať s 64 %-nou, aby sme  
  pripravili 2800 kg 92 %-nej kyseliny?  
Výsledok : 2450 kg 96 %-nej H2SO4, 350 kg 64 %-nej 
 
Príklad 60: Koľko kg 74 %-nej kyseliny treba pridať do 285 kg 95 %-nej kyseliny, aby sme  
  dostali 80 % -nú H2SO4? Aká bude hmotnosť pripravenej zmesi ?  
Výsledok : 712,5 kg 74 %-nej H2SO4, hmotnosť zmesi je 997,5 kg 
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Príklad 61: Koľko dm3 50 %-ného roztoku s hustotou ρ =1,4 g.cm-3 a 10 %-ného roztoku s  
  hustotou ρ =1,05 g.cm-3 musíme zmiešať, aby sme získali 50 dm3 30 %-ného  
  roztoku s hustotou ρ = 1,25 g.cm-3?  
Výsledok : 22,3 dm3 50 %-ného roztoku a 29,7 dm3 10 %-ného roztoku 
 
Príklad 62: Aké množstvo vody máme pridať do 1500 kg 42 %-ného roztoku NaOH, aby sme 
  dostali 19 %-ný roztok?  
Výsledok : 1816 kg H2O 
 
Príklad 63: Aké množstvo 62 %-nej kyseliny sírovej treba zmiešať s 15 %-nou kyselinou na  
  prípravu 5 litrov 40 %-nej kyseliny s hustotou ρ =1,31 g.cm-3 ?  
Výsledok : 3484 g 62 %-nej H2SO4
 
Príklad 64: Chceme pripraviť 3 dm3 15 %-nej kyseliny sírovej ( ρ =1,105 g.cm-3 ). Aké  
  množstvo 94 %-nej kyseliny a vody k tomu potrebujeme?  
Výsledok : 528,2 g 94 %-nej H2SO4 a 2768,8 cm3 H2O 
 
 
4. 1 VODÍKOVÝ  EXPONENT  
 
 Roztoky látok, ktoré vedú elektrický prúd nazývame elektrolytmi. Arrhenius zistil, že sú 
to látky, ktorých molekuly vplyvom rozpúšťadla disociujú, štiepia sa na elektricky nabité 
častice — ióny. Tento rozpad molekúl na katióny a anióny vplyvom rozpúšťadla nazývame 
elektrolytickou disociáciou. 
Elektrolyty rozoznávame silné a slabé. 
Silné elektrolyty sú tie, ktoré sú v roztokoch úplne disociované. 
Slabé elektrolyty sú tie, ktoré sú v roztokoch len málo disociované. 
Ionizačný stupeň elektrolytu udáva, do akej miery je elektrolyt disociovaný. Je vyjadrený  
vzťahom: 

koncentrácia disociovaných molekúl α = počiatočná koncentrácia všetkých molekúl 
 

 
V roztokoch slabých elektrolytov sa ustáli rovnováha medzi iónmi a nedisociovanými  
molekulami. Tento rovnovážny stav môžeme vyjadriť pomocou rovnovážnej konštanty. Napr.  
kyselina octová je disociovaná podľa rovnice: 
 

CH3COOH ⇄ CH3COO- + H+ 

 
a rovnovážna konštanta bude vyjadrená vzťahom: 
 

[CH3COO-] . [H+] KCH3COOH = [CH3COOH ] 
 
Voda, ako slabý elektrolyt, bude veľmi málo disociovaná na ióny 
 

H2O⇄ H+ + OH-  resp. 2 H2O ⇄ H3O+ + OH- 

 
rovnovážna konštanta vody bude potom 
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[H+] . [OH–] KH2O = [H2O] 
 

[H3O+] . [OH–] KH2O = [H2O]2

 
Koncentráciu nedisociovaných molekúl vody [H2O] môžeme prakticky považovať za konštantu a 
tak dostaneme zjednodušený vzťah 
 

KH2O = [H+] . [OH-] 
 

Tento súčin nazývame iónovým súčinom vody a podľa Kohlrauschových meraní pri teplote 
25°C má hodnotu približne 1.10-14 (mol.dm-3)2. Keďže u vody, ako u látky neutrálnej, 
koncentrácia vodíkových iónov sa rovná koncentrácii hydroxidových iónov, potom: 
 

[H+] = [OH-] = 10-7 mol.dm-3 

 
 
Z toho vyplýva, že roztoky, ktorých koncentrácia:  
 

[H+] > 10-7 mol.dm-3 sú kyslé roztoky, 
[H+] = 10-7 mol.dm-3 sú neutrálne  
[H+] < 10-7 mol.dm-3 sú zásadité 

  . 
Sörensen zaviedol pre zjednodušenie výpočtov vodíkový exponent, pričom vodíkový exponent  
pH je záporný dekadický logaritmus koncentrácie [H+]. 
 

pH = – log [H+] 
 a 

pOH = – log [OH-] 
 

U vody, kde [H+] = [OH-] = 10-7 mol.dm-3, je potom pH = 7 a pOH = 7 
teda 

pH + pOH = 14 
 

Vodíkový exponent má hodnotu v rozmedzí 0 ÷ 14. Keď roztok má hodnotu 
 

pH < 7 je kyslý 
pH =7 je neutrálny 
pH > 7 je zásaditý. 
 

Iónový súčin vody platí nielen pre čistú vodu, ale aj pre zriedené vodné roztoky (kyslé aj  
zásadité). Koncentrácie vodíkových (oxóniových) a hydroxidových iónov navzájom súvisia a pre 
charakteristiku vodných roztokov postačuje udať koncentráciu príslušných vodíkových iónov. 
Na základe definícií exponentu pH alebo veličiny pOH môžeme ich vypočítať.  
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Príklad 65:  Aké je pH roztoku, v ktorom koncentrácia iónov [OH-] = 3.10-2 mol . dm-3? 
  
Riešenie I.: Ak poznáme [OH-] iónov, môžeme vypočítať pOH : 

 pOH = – log [OH-] 
 pOH = – log 3.10-2 

 pOH = – (log 3 + log 10-2) 
 pOH = 1,523 

 potom 
 pH = 14 – pOH 
 pH = 14 – 1,527 
 pH = 12,477 
 

Riešenie II.: Z iónového súčinu vody môžeme vypočítať koncentráciu vodíkových iónov [H+] 
a 
  z nej vodíkový exponent pH : 

 [H+] . [OH-] = 10-14 

 [H+] = 1 . 10-14 / 3 . 10-2 = 0,333 . 10-12 

  
Potom  pH = – log [H+] 

 pH = – log 0,333 . 10-12

 pH = – (log 0,333 + log 10-12) 
 pH = – (– 0,478 – 12 ) 
 pH = – 0.522 + 13 
 pH = 12,478  

Výsledok : pH = 12,477  
 
 
 
Príklad 66:  Aká je koncentrácia iónov [H+] v roztoku, ktorého pH = 10,8 ?  
 
Riešenie: 

 10,8       = – log [H+] 
 log[H+]  = – 10,8 
 log [H+] = –10,8 + 11 – 11 
 log[H+]  = 0,2 – 11 
 [H+]       = 100,2 . 10-11

 [H+]       = 1,58 . 10-11 mol.dm-3  
Výsledok : [H+]       = 1,58 . 10-11 mol.dm-3

 
Príklad 67: Vypočítajte pH roztoku, ktorého koncentrácia iónov [H+] = 0,004 mol . dm-3

. 
 
Riešenie: 

 pH = – log 0,004 
 pH = – log 4 . 10-3

 pH = – (log 4 + log 10-3) 
 pH = – (0,602 – 3) 
 pH = 2,398  

Výsledok : pH = 2,398 
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Príklad 68:  Vypočítajte pH odmerného roztoku c(HCl) = 0,1 mol . dm-3!  
 
Riešenie: 
   HCl ako silný elektrolyt je vo vodnom roztoku úplne disociovaná α= 1 

 HCl → H+ + Cl-

 z toho vyplýva, že koncentrácia [H+] sa číselne rovná koncentrácii odmerného roztoku. 
 [H+] = 0, 1 . α = 0, 1 . 1 = 10-1 mol . dm-3

 pH = – log 10-1 = 1 
 pH = 1 

Výsledok :  pH = 1 
 
Príklad 69: Vypočítajte pH odmerného roztoku c(KOH) = 0,01 mol . dm-3!  
 
Riešenie: 
  KOH ako silný elektrolyt je vo vodnom roztoku úplne disociovaný α = 1. Z toho 
  vyplýva, že koncentrácia [OH-] sa číselne rovná koncentrácii odmerného roztoku. 

 [OH-] = 0,01 . α = 0,01 . 1 = 10-2 mol . dm-3 

 pOH = – log [OH-] 
 pOH = – log 10-2

 pOH = 2 
 

 keďže 
 pH + pOH = 14 
 pH = 14 – 2 
 pH = 12 

 resp. 
 [H+] . [OH-] = 10-14

 [H+] = 10-14 / [OH-] 
 [H+] = 10-14 / 10-2 

 [H+] = 10-12 

 pH = – log( l0-12) 
 pH = 12  

Výsledok : pH = 12 
 
Príklad 70:  Aké pH bude mať roztok, ktorý vznikne zmiešaním 2 dm3 roztoku s pH = 2  
  s 2 dm3 destilovanej vody ? 
Riešenie: 

 pH = 2 
 2 = – log [H+] 
 log [H+] = –2 
 [H+] = 10-2

 [H+] = 0,01 mol . dm-3 

 
V 2 dm3 roztoku bude [H+] = 0,02 mol. Po pridaní 2 dm3 destilovanej vody (ako látky neutrálnej 
o koncentrácii [H+] = 10-7 mol . dm-3 ) bude v celkovom objeme roztoku (po zmiešaní), čiže v 
4dm3 celkový počet molov nH+ =  0,02 molu. 

 0,020 mol ............….... 4000 cm3 roztoku 
 0,005 mol .................. 1000 cm3 roztoku 

 Potom 
 pH = – log 0,005 
 pH = – (log 5 . 10-3 ) 
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 pH = – (log 5 + log 10-3) 
 pH = – 0,69 + 3 
 pH = 2,31   

Výsledok : pH = 2,31 
 
 
Príklady na precvičovanie 
 
Príklad 71:  Aká je koncentrácia iónov [OH-] v roztoku, ktorého pH = 10,8 ?  
Výsledok : [OH-] = 6,25 . 10-4 mol . dm-3  
 
Príklad 72:  Určte koncentráciu iónov [H+] a [OH-] v roztoku, ktorého pH = 5,2  
Výsledok : [H+]   =  6,31 . 10-6 mol . dm-3

[OH-] = 1,585 . 10-9 mol . dm-3

 
Príklad 73:  Aké je pH roztoku, ktorý obsahuje 0,049 gramov kyseliny sírovej v 1 dm3  
  roztoku, keď predpokladáme úplnú disociáciu kyseliny?  
Výsledok : pH = 3 
 
Príklad 74:  Vypočítajte pOH roztoku, ktorého koncentrácia iónov [H+]=8,2.10-5 mol . dm-3. 
Výsledok : pOH = 9,91 
 
Príklad 75:  Vypočítajte pH roztoku, ak koncentrácia iónov [H+] = 1,5 . 10 -4 mol . dm-3 . 
Výsledok : pH = 3,82 
 
Príklad 76:  Koľko molov OH- obsahuje 6 dm3 roztoku, ktorého pH = 10,25? 
Výsledok :  10,62 . 10-4 molov v 6 dm3

  roztoku
 
Príklad 77:  Vypočítajte koncentráciu iónov [OH-] a [H+] v roztoku hydroxidu bárnatého,  
  ktorého pH = 9 a pri predpoklade 100 %-nej elektrolytickej disociácie.  
Výsledok : [OH-] = 10-5 mol . dm-3, [H+] = 10-9 mol . dm-3 

 
Príklad 78:  Určte koncentráciu iónov [OH-], ak pH roztoku sa rovná 12,3.  
Výsledok : [OH-] = 2 . 10-2 mol . dm-3 

 
Príklad 79: Aká je koncentrácia iónov [OH-], ak pH roztoku je 8,26?  
Výsledok : [OH-] = 1,8 . 10-6 mol . dm-3

 
Príklad 80:  Vypočítajte koncentráciu iónov [H+], ak pOH roztoku je 11.  
Výsledok : [H+]= 10-3 mol . dm-3

 
Príklad 81:  Vypočítajte pH roztoku, ktorý obsahuje v 1 dm3 rozpustený 0,1 g NaOH, keď  
  predpokladáme jeho úplnú disociáciu!  
Výsledok : pH = 11,3 
 
Príklad 82:  Koľko molov OH- obsahuje 5 dm3 roztoku, ktorého pH = 12,73?  
Výsledok : 2,685 . 10-1 molov v 5 dm3 roztoku 
 
Príklad 83: Aké pH bude mať roztok, ktorý vznikne rozpustením 5,6 g KOH v 100 dm3  
  vodného roztoku?  
Výsledok : pH = 11 
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Príklad 84: Aké je pH 0,001 %-ného roztoku hydroxidu vápenatého, ak predpokladáme jeho 
  úplnú disociáciu ?  
Výsledok : pH = 10,43 
 
Príklad 85:  0,0001 %-ný roztok kyseliny sírovej má stupeň elektrolytickej disociácie α = 1.  
  Vypočítajte pH roztoku.  
Výsledok : pH = 4,37 
 
Príklad 86:  Koľko gramov kyseliny chlorovodíkovej musí obsahovať 100 cm3 roztoku, aby  
  pH = 6, za predpokladu úplnej disociácie ?  
Výsledok : 3,65 . 10-6 g HCl  
 
Príklad 87:  Koľko g kyseliny sírovej musí obsahovať 500 cm3 roztoku, aby pH = 4, za  
  predpokladu úplnej disociácie ?  
Výsledok : 2,45 . 10-3 g H2SO4
 
Príklad 88:  Koľko g NaOH musí obsahovať 100 dm3 roztoku, aby malo pH = 10 pri úplnej disociácii ? 
Výsledok : 0,4 g NaOH 
 
Príklad 89:  Vypočítajte pOH odmerného roztoku c(HNO3) = 0,005 mol . dm-3 za   
  predpokladu úplnej disociácie. 
Výsledok : pOH = 11,69 
 
Príklad 90:  Vypočítajte koncentráciu odmerného roztoku c (KOH), ktorého pH = 12,5. 
Výsledok : Odmerný roztok c(KOH) = 0,0317 mol . dm-3

 
Príklad 91:  Vypočítajte pH odmerného roztoku c(HNO3) = 0,002 mol . dm-3, keď je úplne  
  disociovaná.  
Výsledok : pH = 2,7 
 
Príklad 92:  Vypočítajte pH odmerného roztoku c(NaOH)= 0,0001 mol . dm-3 pri úplnej  
  disociácii. 
Výsledok : pH = 10 
 
Príklad 93:  Aké bude pH odmerného roztoku c (NH4OH) = 0,2 mol . dm-3 , ktorý je   
  disociovaný na 1,04 % ?  
Výsledok : pH = 11,318 
 
Príklad 94: Vypočítajte koncentráciu odmerného roztoku c (NaOH), keď pH = 10,5.  
Výsledok : Odmerný roztok c (NaOH) = 0,0003 mol . dm-3. 
 
Príklad 95: Aká bude koncentrácia odmerného roztoku kyseliny v mol . dm-3, keď pH = 2,7  
  pri α = 1?  
Výsledok : Odmerný roztok c(kyselina) = 0,002 mol . dm-3

 
Príklad 96:  Vypočítajte pH odmerného roztoku c(H2SO4) = 0,0003 mol . dm-3, pri α = 1. 
Výsledok :  pH = 3,23 
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Príklad 97:  Vypočítajte pH odmerných roztokov:  
  a) c(NaOH) = 0,01 mol . dm-3 pri 100 % disociácii  
  b) c(NaOH) = 0,1 mol . dm-3 pri 1,3 % disociácii.  
Výsledok : a) pH = 12  b) pH = 11,11 
 
Príklad 98:  Aká bude koncentrácia odmerného roztoku c(H2SO4) pri pH = 2,7 ?  
Výsledok : Odmerný roztok c (H2SO4) = 0,001 mol . dm-3

 
Príklad 99:  Aké bude výsledné pH roztoku, ktorý vznikne zmiešaním 500 cm3 odmerného  
  roztoku c(H2SO4 )= 5.10-4 mol . dm-3 a 500 cm3 odmerného roztoku  
  c(HCl) = 0,001 mol . dm-3 za predpokladu úplnej disociácie?  
Výsledok : pH = 3 
 
Príklad 100 : Vypočítajte koncentráciu odmerného roztoku c(NaOH) pri p =13,26 a α = 0,9. 
Výsledok : Odmerný roztok c(NaOH) = 0,202 mol . dm-3

 
Príklad 101: Pri pH = 5 a α = 1 vypočítajte koncentráciu odmerného roztoku c(H2SO4) . 
Výsledok : Koncentrácia odmerného roztoku c(H2SO4 ) = 5.10-6 mol . dm-3

 
Príklad 102: Vypočítajte koncentráciu [H+] odmerného roztoku c(NaOH) = 0,002 mol . dm-3  
  pri úplnej disociácii.  
Výsledok : [H+] = 5 . 10-12 mol . dm-3

 
Príklad 103: Aké je pH odpadovej vody, ktorá v 1 dm3 obsahuje 4,9 . 10-5 g H2SO4 za   
  predpokladu úplnej disociácie?  
Výsledok : pH = 6 
 
Príklad 104: Zmiešame 5 dm3 roztoku o pH = 3 a 10 dm3 roztoku o pH = 4. Vypočítajte pH  
  výsledného roztoku.  
Výsledok : pH = 3,4 
 
 
5 CHEMICKÁ ROVNOVÁHA 
 

Chemické reakcie neprebiehajú väčšinou až do úplného vymiznutia počiatočných látok, 
ale po určitej dobe nastáva ustálenie chemickej rovnováhy. Táto reagujúca sústava obsahuje 
všetky reagujúce látky, t.j. tak počiatočné ako aj vzniklé produkty, ktorých koncentrácia sa už za 
daných podmienok nemení. Chemické reakcie tohto druhu nazývame reakcie vratné. Ak je 
koncentrácia počiatočných látok v rovnováhe nepatrná, môžeme tieto reakcie považovať za 
jednosmerné — nevratné. Zloženie reakčnej sústavy v rovnováhe závisí od charakteru 
samotnej reakcie, od počiatočného zloženia sústavy, od teploty a tlaku.  

  
Rovnovážne konštanty 
 

Pre všeobecnú vratnú reakciu, ktorá prebieha podľa schémy 
 

a A + b B ⇄ c C + d D;  ∆H°
R,T 

 
možno napísať pre pravú (termodynamickú) rovnovážnu konštantu Ka
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rovn
b
B

a
A

d
D

c
C

a aa
aaK ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

.

.         bezrozmerná konštanta 
  
kde aA, aB, aC, aD — rovnovážne aktivity reagujúcich látok. 
   ∆G°

R,298 = ∆H°
R,298 – T . ∆S°

R,298 = – R . T . ln Ka = – 4.575 . T . log Ka 

   Ka = e – ∆G° / R . T =10 – ∆G° / 4.575 . T 

  
Ak je číselná hodnota Ka: 

Ka >>1    rovnováha je posunutá doprava 
  Ka << 1    rovnováha je posunutá doľava  

 
Vplyv teploty na rovnovážnu konštantu Ka pre exotermické a endotermické reakcie 

možno odhadnúť z nasledujúcich vzťahov: 
∆G°

R,298 ≈ ∆H°
R,298 < 0 exotermická reakcia, (–), so stúpajúcou teplotou Ka klesá  

 ∆G°
R,298 ≈ ∆H°

R,298 > 0 endotermická reakcia, (+),so stúpajúcou teplotou Ka rastie 
 
Podrobnejšie o tejto konštante Ka sa pojednáva v učebniciach fyzikálnej chémie. 
Ostatné rovnovážne konštanty Kp, Kc, Kx, Kn sú označené ako nepravé rovnovážne 

konštanty. Tvary týchto nepravých rovnovážnych konštánt pre vyššie uvedenú reakčnú schému 
sú nasledovné: 
 

A. Pre reakcie prebiehajúce v plynných zmesiach popísanej rovnicou 
 

a A(g) + b B(g) ⇄ c C(g) + d D(g);  ∆H°
R,T 

 

rovn
b
B

a
A

d
D

c
C

p pp
pp

K ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

.

.
  rozmer (Pa)∆n  

 
 
kde  pA, pB, pC, pD — rovnovážne parciálne tlaky reagujúcich látok  

∆n= (c+d) – (a+b), zmena počtu molov plynných molekúl 
 

rovn
b
B

a
A

d
D

c
C

x xx
xxK ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

.

.  bezrozmerná konštanta 

 
kde  xA, xB, xC, xD — molové rovnovážne zlomky reagujúcich látok . 

∆n = (c+d) – (a+b), zmena počtu molov plynných molekúl 

rovn
b
B

a
A

d
D

c
C

n nn
nnK ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

.

.  (mol)∆n   

 
kde  nA, nB, nC, nD — rovnovážny počet molov  reagujúcich látok . 

∆n = (c+d) – (a+b), zmena počtu molov plynných molekúl 
 

rovn
b
B

a
A

d
D

c
C

c cc
ccK ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

.

.  (mol.dm-3)∆n   
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[ ] [ ]

[ ] [ ]
rovn

bB.aA

dD.cC
cK

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=  (mol . dm-3)∆n

 
kde  cA, cB, cC, cD, resp 

[A], [B], [C], [D],— rovnovážne molové koncentrácie reagujúcich látok— molarita. 
∆n= (c+d) – (a+b), zmena počtu molov plynných molekúl 

 
Vzájomné vzťahy medzi týmito nepravými rovnovážnymi konštantami možno odvodiť pomocou 
vzťahov 
  pi = x P   kde i je reagujúca zložka 
  xi = 

i celk

in
in

Σ
 

  c i =  
Vcelk

in  = 
RT

ip  

  
 B. Pre reakcie prebiehajúce v kvapalných roztokoch možno nepravé rovnovážne 
konštanty vyjadriť podobne ako pre reakcie prebiehajúce v plynných zmesiach (okrem konštanty 
Kp) . Sú to konštanty Kx, Kc, Km
 Kx — pre molové zlomky 
 Kc — pre molaritu 
 Km — pre molalitu 
 
 C. Pre reakcie prebiehajúce v heterogénnych systémoch, ak sa pri plynných zložkách 
zúčastňujú aj kondenzované čisté zložky (kvapalné alebo tuhé), potom nepravá rovnovážna 
konštanta Kp je určená len zložením plynnej zmesi. 

V texte ďalej budeme nepravé rovnovážne konštanty nazývať napr. rovnovážna konštanta 
Kp, rovnovážna konštanta Kc, atď. 
 
 
 
Stupeň konverzie — α  

Pre posúdenie hĺbky premeny reagujúcej zložky sa zaviedol pojem stupeň konverzie, 
(stupeň premeny, výťažok). Stupeň konverzie kľúčovej počiatočnej zložky je pomer látkového 
množstva, ktoré počas reakcie zreagovalo (rozložilo sa) k pôvodnému množstvu kľúčovej 
počiatočnej zložky 

počn
rovnnpočn

počn
rozln −

==α  

 
kde  npoč — počiatočné látkové množstvo , počiatočný počet molov  
 nrozl — počet molov, ktoré sa rozložili pri dosiahnutí rovnováhy 
 nrovn — rovnovážny počet molov 
 Stonásobok stupňa konverzie udáva percento premeny príslušnej zložky.  
 

Le Chatelierov princíp (princíp akcie — reakcie, princíp pohyblivej rovnováhy):“Ak sa 
zmenou vonkajších podmienok poruší v systéme rovnováha, posunie sa rovnováha tak, aby sa 
zoslabilo vonkajšie pôsobenie.” 

Zmena vonkajších podmienok, ktorá vyvolá posunutie rovnováhy môže to byť:zmena 
koncentrácie, zmena tlaku, zmena teploty alebo prítomnosť inertnej zložky. 
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a) Vplyv zmeny koncentrácie 
 

 Zvýšením koncentrácie látok vstupujúcich do reakcie, alebo znížením 
koncentrácie produktov, rovnováha sa posunie doprava. Stupeň premeny počiatočných látok sa 
zvyšuje, výťažok reakcie rastie. 

Znížením koncentrácie látok do reakcie vstupujúcich, alebo zvýšením koncentrácie 
produktov, rovnováha sa posúva doľava. Stupeň premeny sa znižuje.  

 
b) Vplyv zmeny tlaku na rovnováhu reakcií v plynnej fáze 

 
1. Pre reakcie, kde sa nemení počet molov (c+d) – (a+b) = 0, zmena tlaku (ani  

  zmena objemu), nevplýva na rovnováhu. Stupeň premeny sa nemení. 
2. Pre reakcie, kde vzrastá počet molov (c+d) – (a+b) > 0, zvýšenie tlaku posúva  

  rovnováhu v smere menšieho počtu molov (doľava).  
 Stupeň premeny sa znižuje. 

  Zníženie tlaku posúva rovnováhu v smere väčšieho počtu molov (doprava).  
  Stupeň premeny sa zvyšuje. 

3. Pre reakcie, kde sa zmenšuje počet molov (c+d) – (a+b) < 0, zvýšenie tlaku  
  posúva rovnováhu v smere menšieho počtu molov (doprava).  

 Stupeň premeny sa zvyšuje. 
  Zníženie tlaku posúva rovnováhu v smere väčšieho počtu molu (doľava).  
  Stupeň premeny sa znižuje. 
 

 
c) Vplyv zmeny teploty 

 
 Pre endotermické reakcie, kde ∆H°

R,T > 0,  
 – zvýšenie teploty posúva rovnováhu smerom k produktom (doprava). Stupeň premeny sa  
     zvyšuje. 
 – zníženie teploty posúva rovnováhu smerom k reaktantom (doľava). Stupeň premeny  
    sa znižuje. 
  Pre exotermické reakcie, kde ∆H°

R,T < 0,  
 – zvýšenie teploty posúva rovnováhu smerom k reaktantom (doľava). Stupeň premeny sa     
    znižuje. 
 – zníženie teploty posúva rovnováhu smerom k produktom (doprava). Stupeň premeny sa   
     zvyšuje. 

 
d) Vplyv inertnej zložky na rovnováhu 

 
  Pre reakcie, kde sa počet molov zvyšuje, pridaním  inertnej zložky sa rovnováha 
posúva v smere väčšieho počtu molov plynných látok. Stupeň premeny sa zvyšuje. 
  
Príklad 1: Pre syntézu amoniaku, ktorá prebieha podľa reakčnej schémy  

N2 + 3 H2 ⇄ 2 NH3 1/2 N2 + 3/2 H2 ⇄ NH3 
 a) napíšte pravé termodynamické rovnovážne konštanty 
 b) aký je medzi nimi vzťah 
 c) napíšte pre prvú reakčnú schému rovnovážne konštanty Kp, Kc, Kx, Kn a ich rozmery 

d) aký je vzťah medzi rovnovážnymi konštantami Kp, Kc, Kx, Kn pre prvú reakčnú 
schému? 
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b) Ka = (Ka´ )2 ,     resp.   Ka´= aK  

rovnHN

NH
p pp

p
K

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
=

3

2

22

3

.
         [Pa]-2          c) 

[ ]
[ ] [ ]

rovnrovnHN

NH
c

HN

NH

cc

c
K

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
=

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
= 3

2

22

3

22

3

3

2

 . .
 [mol.dm-3]-2 

     

     
rovnHN

NH
x xx

x
K

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
= 3

2

22

3

.
                bez rozmeru 

rovnHN

NH
n nn

n
K

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
= 3

2

22

3

.
   [mol]-2 

 
d) Pre prvú reakčnú schému je zmena počtu molov  

∆n = 2–1–3 = –2 
pomocou vzťahu pi = xi . P možno odvodiť vzťah medzi Kp a Kx

Kp = Kx . P-2

pomocou vzťahu xi = ni/Σn možno odvodiť vzťah medzi Kx a Kn

Kx = Kn . (Σn)2

pomocou vzťahov [ i ] = ci = ni / V = pi / R . T = xi . P / R . T možno odvodiť vzťahy 
Kc = Kx ( P / R . T)-2 

Kn = Kc ( R . T . Σn / P)-2

Kp = Kc (R . T)-2

 
Príklad 2: Fosgén disociuje podľa rovnice COCl2(g) ⇄ CO(g) + Cl2(g) Odvoďte obecný  
  vzťah medzi rovnovážnym stupňom konverzie a rovnovážnou konštantou Kp a Kc
Riešenie: Ak uvažujeme, že reakcia prebieha za stáleho tlaku P, môžeme rovnovážnu 

konštantu Kp zapísať v tvare 

rovnCOClp

ClpCOp
pK

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

2

2
.

 

pomocou vzťahu pi = xi . P dostaneme 

rovn

P

COClx

ClxCOx
pK

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

= .

2

2
.

 

pre stupeň konverzie platí 
 

α = (npoč – nrovn) / npoč
 

za npoč zvolíme 1 mol COCl2

nrovn = 1 – α 
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Aby sme vypočítali molové zlomky pomocou stupňa konverzie, je často užitočné zostaviť 
tabuľku látkovej bilancie na počiatku,čo zreagovalo a v rovnováhe pod rovnicou termickej 
disociácie fosgénu: 
 

COCl2(g) ⇄ CO(g) + Cl2(g) 
 
 

npoč 1 0 0 1 = Σnpoč
nzreag – α + α + α   + α = Σnzreag
nrovn 1 – α α α 1 + α =Σnrovn

xi (1 – α) / (1 + α) α / (1 + α)   α /(1 + α) 1 = Σxi,rovn

 
            
Koľko molov Cl2 a CO vzniklo, sme určili zo stechiometrickej rovnice. Z jedného molu COCl2 

vzniká 1 mol Cl2 a 1 mol CO2, v našom prípade sa rozložilo α molov fosgénu, preto musí 
vzniknúť α molov CO a α molov Cl2. Po dosadení za molové zlomky do rovnovážnej konštanty 
Kp dostaneme hľadaný vzťah 

PPpK .
21

2
.

1
1

1
.

1
α−

α
=

α+
α−

α+
α

α+
α

=  

 
Ak poznáme rovnovážny stupeň konverzie a celkový tlak, pri ktorom reakcia prebiehala, 
môžeme vypočítať rovnovážnu konštantu Kp. Častejšie potrebujeme zo známej konštanty Kp 
vypočítať rovnovážny stupeň konverzie α. Riešením posledného vzťahu dostaneme pre α: 
 

pKP
pK

+
±=α  

 
V prípade, že reakcia prebieha za stáleho objemu V, pre výpočet musíme použiť konštantu Kc , 
ktorá je daná vzťahom 
 

[ ][ ]
[ ]2

2.
COCl

ClCO
cK =  

 
pomocou vzťahu [ i ] = ni / V dostaneme 
 

VCOCln
ClnCOn

cK 1.
2

2
.

=  

 
Ak z tabuľky dosadíme počet molov v rovnováhe, dostaneme  
 

VVcK 1.
1

21.
1

.
α−

α
=

α−
αα

=  

 
Zo známej hodnoty rovnovážnej konštanty Kc možno potom určiť rovnovážny stupeň konverzie α . 
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Príklad 3: Pri určitej teplote a tlaku sa ustálil rovnovážny stav reakcie  
C(s) + CO2(g) ⇄ 2CO(g); ∆H°

R,298 = + 172,5 kJ 
 

Určte, na ktorú stranu sa posunie rovnováha zmenou týchto vonkajších podmienok:  
a) zvýšením koncentrácie oxidu uhličitého  
b) zvýšením koncentrácie oxidu uhoľnatého  
c) zvýšením tlaku za rovnakej teploty  
d) zvýšením teploty pri stálom tlaku  
e) pridaním dusíka (ako inertnej zložky) pri nezmenenom tlaku a teplote. 
 
Riešenie:  
a) Zvýšením koncentrácie oxidu uhličitého sa rovnováha posunie doprava, lebo je to počiatočná 

látka. 
b) Zvýšením koncentrácie oxidu uhoľnatého sa rovnováha posunie doľava, lebo je to produkt 

reakcie. 
c) Zvýšením tlaku sa posunie rovnováha doľava, lebo na ľavej strane je menší počet molov 

plynnej zložky. Zvýšením tlaku zvýši sa koncentrácia oxidu uhličitého. 
d) Zvýšením teploty posunie sa rovnováha doprava, lebo reakcia je endotermická, ∆H°

R,T > 0. 
Novovzniknutá rovnovážna zmes bude obsahovať viac oxidu uhoľnatého.  

e) Pridaním dusíka (ako inertnej zložky) pri nezmenenom tlaku a teplote rovnováha sa posunie 
doprava, lebo pridaním inertu zväčšíme objem, čím sa zníži koncentrácia obidvoch zložiek 
(zriedenie zmesi). Reagujúca sústava musí pôsobiť opačne, zvýšiť koncentráciu, a to môže 
nastať len posunom, kde vzniká väčší počet molov — doprava, t.j. v smere zvýšenia 
koncentrácie CO. Opačný posun v smere CO2 má za následok zníženie koncentrácie, čo je v 
rozpore s princípom pohyblivej rovnováhy. 

  
Príklad 4: Rovnovážna konštanta reakcie CO2+H2⇄CO+H2O Kc pri 850°C sa rovná jednej. 

Počiatočné koncentrácie sú [CO2] poč = 0,2 mol . dm-3 a [H2] poč= 0,8 mol . dm-3. 
Vypočítajte, pri ktorých koncentráciách sa ustáli rovnováha všetkých štyroch 
látok. 

 
Riešenie: Rovnovážna konštanta reakcie je určená vzťahom  
 

[ ][ ]
[ ][ ] 1

.
.

22

2  =⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

rovn
c HCO

OHCOK  

1. Z reakcie vyplýva, že ak ubudne z počiatočnej koncentrácie CO2 x molov v 1 dm3, musí 
ubudnúť aj x molov H2 v 1dm3 z pôvodnej koncentrácie vodíka, zároveň musí vzniknúť x 
molov CO a H2O v jednom dm3 reakčnej zmesi. 

Tabuľka látkovej bilancie je nasledovná: 
CO2 + H2 ⇄ CO + H2O 

 
npoč 0,2 0,8 0 0 
nzreag – x – x + x + x 
nrovn 0,2 – x 0,8 – x x x 
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Dosadíme do rovnovážnej konštanty, dostaneme 
 

1
)8,0).(2,0(

.
=

−−
=

xx
xxKc  

x = 0,16 mol.dm-3 

 
pre rovnovážne koncentrácie potom platí 
 

[CO2]rovn = 0,2 – 0,16 = 0,04 mol . dm-3

[H2]rovn    = 0,8 – 0,16 = 0,64 mol . dm-3

[CO]rovn   = 0,16 mol . dm-3

[H2O]rovn = 0,16 mol . dm-3 

 
2. Rovnovážnu koncentráciu môžeme vypočítať aj pomocou konverzie počiatočnej zložky. 

Výpočet prevedieme na zložku, ktorej je v počiatočnej zmesi najmenej, teda oxid uhličitý. 
Pre rovnovážny stupeň konverzie tejto zložky potom platí  

 
[ ]
[ ]poč

zreag

počCO

rozlCO
CO CO

CO
iakoncentrácpoč
iekoncentrácúbytok

n
n

2

2

2

2

,

,

CO    . 
CO    

2

2

2
===α  

 
[CO2]zreag = αCO2 [CO2]poč

 
Z rovnice reakcie vyplýva 
 

[CO2]zreag = [H2]zreag = [CO]zreag = [H2O]zreag = αCO2 [CO2]poč 

 
Tabuľka látkovej bilancie potom bude: 
 

   CO2                    +             H2                   ⇄        CO       +          H2O 
 

npoč [CO2]poč [H2]poč 0 0 

nzreag —αCO2 [CO2]poč —αCO2 [CO2]poč +αCO2 [CO2]poč +αCO2 [CO2]poč

nrovn [CO2]poč —αCO2 [CO2]poč [H2]poč —αCO2 [CO2]poč αCO2 [CO2]poč αCO2 [CO2]poč

   
  
Dosadením do rovnovážnej konštanty Kc dostaneme 
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[ ]
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Podľa zadania príkladu platí: Kc = 1, [CO2]poč = 0,2 mo1 . dm-3, [H2]poč = 0,8 mol . dm-3

Potom pre αCO2 môžeme napísať 
[ ]

[ ]
[ ]

[ ]

8,0
5
4

41
4
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1

2,0
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1
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2
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Rovnovážne zloženie vypočítame nasledovne: 
pre  

[CO2]rovn = 0,2 – αCO2 [CO2]poč = 0,2 – (0,8 . 0,2) = 0,2 – 0,16 = 0,04 mol . dm-3  
[H2]rovn = 0,8 – αCO2 [CO2]poč = 0,8 – 0,16 = 0,64 mol . dm-3

[CO]rovn = αCO2 [CO2]poč =  0,8 . 0,2 = 0,16 mol . dm-3

[H2O]rovn = αCO2 [CO2]poč = 0,8 . 0,2 = 0,16 mol . dm-3

 
Príklad 5: Rovnovážna konštanta reakcie N2O4 ⇄ 2NO2, Kp = 1,28682.105 Pa pri 63°C. 

Vypočítajte zloženie zmesi, ak celkový tlak sa rovnal 1,01325.105 Pa . 
 
 
 
Riešenie: Rovnovážna konštanta danej reakcie je určená vzťahom 
 

Pa
p

p
K

ON

NO
p

5

42

2
2 10.28682,1==  

 
Celkový tlak sa rovná súčtu parciálnych tlakov 
 

Pcelk = pNO2 + pN2O4 = 1,01325 . 105 Pa  
pN2O4 =  1,01325 . 105 – pNO2

Pa
p

p
K

NO

NO
p

5

2
5

2
2 10.28682,1

10.01325,1
=

−
=  

riešením dostaneme 
pNO2 =  0,66725 . 105 Pa 
pN2O4 = Pcelk – p NO2  = 0,346 . 105 Pa  

 
 
Zloženie zmesi vypočítame 

pNO2 .V = nNO2.R . T 
Pcelk.VNO2 = nNO2.R . T 
VNO2 / V= pNO2 / Pcelk = 0,66725 . 105 / 1,01325 . 105 = 0,6585  

 
Stonásobok objemového zlomku VNO2 / V udáva percento NO2 v reakčnej zmesi. Koncentráciu 
zložky N2O4 dopočítame do 100, teda 100 – 65,85 = 34,15 % N2O4  
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Príklady na precvičovanie 
 
Príklad 6: V rovnovážnom stave reakcie 2 SO2 + O2 ⇄ 2 SO3 mali zúčastnené látky 

koncentrácie [SO2]rovn = 4 mol . dm-3, [O2]rovn = 3 mol . dm-3, [SO3]rovn = 6 mol . 
dm-3. Aká bola počiatočná koncentrácia oxidu siričitého a kyslíka ? 

Výsledok: [SO2] poč = 10 mol.dm-3 [O2] poč = 6 mol.dm-3 

 
Príklad 7: Vratná reakcia A + B ⇄ C + D má rovnovážnu konštantu Kc = 1. Počiatočná 

koncentrácia látky A je 2 mol . dm-3. Vypočítajte, koľko percent látky A vstúpi do 
reakcie, keď počiatočné koncentrácie látky B sú:  
a) 2 mol . dm-3, b) 10 mol . dm-3, c) 20 mol . dm-3  

Výsledok: a) 50 %,    b) 83,3 %,        c) 90,9 %. 
 
Príklad 8: Pri zohrievaní oxidu dusičitého v uzavretej nádobe na určitú teplotu sa ustálila  
  rovnováha reakcie 2 NO2 ⇄ 2 NO + O2 pri týchto rovnovážnych koncentráciách  
  [NO2]rovn = 0,06 mol . dm-3,  [NO]rovn = 0,24 mol . dm-3, [O2]rovn = 0,12 mol . dm-3. 
  Vypočítajte rovnovážnu konštantu Kc a počiatočnú koncentráciu oxidu dusičitého. 
Výsledok: Kc = 1,92 mol . dm-3,        [NO2]poč = 0,3 mol . dm-3

 
Príklad 9: Vratná reakcia je vyjadrená rovnicou A + 2 B ⇄ C. V rovnovážnom stave je  
  koncentrácia reagujúcich látok [A]rovn = 0,6 mol . dm-3, [B]rovn = 1,2 mol . dm-3,  
  [C]rovn = 2,16 mol . dm-3. Vypočítajte rovnovážnu konštantu Kc a počiatočné  
  koncentrácie látok .  
Výsledok: Kc = 2,5 (mol . dm-3)-2  [A]poč = 2,76 mol . dm-3         [B]poč = 5,52 mol . dm-3 

 

Príklad 10: Pri zohrievaní zmesi oxidu uhličitého a vodíka v uzavretej nádobe sa ustáli  
  rovnováha reakcie CO2 + H2 ⇄ CO + H2O . Rovnovážna konštanta Kn reakcie pri 
  850°C sa rovná jednej . Koľko percent oxidu uhličitého sa premení na oxid  
  uhoľnatý pri tejto teplote, keď počiatočná zmes obsahovala 1 mol oxidu uhličitého 
  a 5 molov vodíka.   
Výsledok: 83 % CO2
 
Príklad 11: Rovnovážna konštanta reakcie H2 + I2 ⇄ 2 HI pri 445°C je Kn = 50,1. Vypočítajte 
  počet molov jodovodíka v rovnováhe, ktoré vzniknú reakciou 5,3 molov jódu so  
  7,94 molmi vodíka.  
Výsledok: nHI,rovn = 9,52 mol 
 
Príklad 12: V rovnovážnom stave reakcie 2 A + 3 B ⇄ C sú rovnovážne koncentrácie:  
  [A]rovn = 0,5 mol . dm-3, [B]rovn = 0,6 mol . dm-3, [C]rovn = 2,2 mol . dm-3.   
  Vypočítajte počiatočné koncentrácie látok A a B . 
Výsledok: [A]poč = 4,9 mol . dm-3, [B]poč = 7,2 mol . dm-3 

 
Príklad 13: V nádobe máme zmes, ktorá sa skladá z 2,94 molov jódu a 8,10 molov vodíka .  
  Po ohriatí nádoby na 445°C bolo zistených v nádobe 5,64 molov jodovodíka.  
  Vypočítajte rovnovážnu konštantu Kn reakcie H2 + I2 ⇄ 2 HI 
Výsledok: Kn = Kc = 50,2  
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Príklad 14: Chlorid fosforečný pri zohrievaní disociuje podľa rovnice PCl5 ⇄ PCl3 + Cl2. Pri 
  určitej teplote sa z 2 molov PCl5, ktorý je v uzavretej nádobe s objemom 10 dm3, 
  rozložilo 1,5 molov. Vypočítajte rovnovážnu konštantu pre túto teplotu.  
Výsledok: Kc = 0,45 mol . dm-3  
 
Príklad 15: Zmiešame 10 molov oxidu siričitého a 5 molov kyslíka. Keď reakcia prebieha pri 
  konštantnom objeme a konštantnej teplote, zistíme, že v zmesi zostalo 10%  
  nezreagovaného oxidu siričitého. Počiatočný tlak plynov bol 0,4053.105 Pa . Aký 
  tlak je v rovnovážnom stave ? 
Výsledok: P = 0,28371 . 105 Pa 
 
Príklad 16: Aký je rovnovážny tlak pre reakciu N2 + 3 H2 ⇄ 2 NH3, ktorá prebieha v   
  uzavretej nádobe pri stálej teplote, keď počiatočná koncentrácia dusíka je  
  2 mol . dm-3 a vodíka 6 mol . dm-3. Rovnováha sa ustáli pri spotrebe 10%  
  počiatočného množstva dusíka. Počiatočný tlak bol 1,01325.105 Pa . 
Výsledok: P = 0,96258.105 Pa 
 
Príklad 17: Reakcia medzi 8 molmi SO2 a 4 molmi O2 prebieha v uzavretej nádobe pri  
  konštantnej teplote. Po ustálení rovnováhy zostáva v zmesi 20 % počiatočného  
  množstva SO2. Vypočítajte rovnovážny tlak zmesi plynov, keď počiatočný tlak je 
  3,03975.105 Pa .  
Výsledok: P = 2,22915.105 Pa 
 
Príklad 18: Vodná para je v rovnováhe s rozžeraveným železom Fe + H2O ⇄ FeO + H2.Tlak 
  plynov nad rozžeraveným železom je 1,01325.105 Pa a parciálny tlak vodíka je  
  0,599844.105 Pa. Vypočítajte a) rovnovážnu konštantu Kp, b) zloženie plynnej  
  fázy v objemových percentách .   
Výsledok: a) Kp = 1,45  b) 59,2 obj % H2,  40,8 obj %  H2O 
 
Príklad 19: Jodovodík pri zohrievaní sa disociuje na jód a vodík . Pri určitej teplote je  
  rovnovážna konštanta tejto reakcie 1/64 . Vypočítajte, koľko percent jodovodíka  
  je disociovaných pri tejto teplote ( aký je disociačný stupeň jodovodíka ). 
Výsledok: 20 obj % HI; ( α = 0,2)  
 
Príklad 20: V rovnovážnom stave reakcie parciálne tlaky zúčastnených látok sú   
  pCO2 = 0,11735 . 105 Pa, pH2 = 0,49041 . 105 Pa, pCO = 0,20265 . 105 Pa, 
  pH2O = 0,20265 . 105 Pa . Vypočítajte a) rovnovážnu konštantu Kp a Kn reakcie  
  CO + H2O ⇄ CO2 + H2, b) koľko molov vodíka je v rovnováhe s 15 molmi CO,  
  15 molmi H2O a 65,16 molmi CO2 .  
Výsledok: a) Kp = Kn = 1,4  b) nH2,rovn = 4,83 mol 
 
Príklad 21: Fosgén disociuje pri teplote 547°C podľa rovnice COCl2 ⇄ CO + Cl2 . Celkový  
  rovnovážny tlak je 1,01325.105 Pa a Kp =1,30303.105 Pa. Rovnovážny obsah  
  fosgénu je 14,28 obj.%. Vypočítajte parciálne tlaky ostatných zložiek.  
Výsledok: pCO = pCl2 = 0,43420 . 105 Pa 
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Príklad 22: Pôsobením oxidu uhličitého na uhlík pri teplote 1000°C vzniká oxid uhoľnatý  
  podľa reakcie C + CO2 ⇄ 2CO. Rovnovážna konštanta reakcie je    
  Kp = 123,10987.105 Pa a celkový tlak 3,03975.105 Pa. Vypočítajte zloženie  
  plynnej zmesi v objemových percentách . 
Výsledok: 2,36 obj% CO2 a 97,64 obj% CO 
 
Príklad 23: Obecná reakcia je vyjadrená rovnicou A + B ⇄ C + D .Rovnovážna konštanta  
  tejto reakcie je Kc = 2,5. Môže nastať rovnováha, keď koncentrácie všetkých  
  štyroch látok sú rovnaké ?  
Výsledok: Rovnováha nemôže nastať. 
 
Príklad 24: Rovnováha reakcie H2 + I2 ⇄ 2 HI sa ustálila pri týchto koncentráciách:   
  [H2]rovn = 0,25 mol . dm-3, [HI]rovn = 0,9 mol . dm-3, [I2]rovn = 0,05 mol . dm-3.  
  Vypočítajte počiatočnú koncentráciu vodíka a jódu . 
Výsledok: [H2]poč = 0,7 mol . dm-3 [I2]poč = 0,5 mol . dm-3

 
Príklad 25: Vypočítajte rovnovážnu konštantu Kx a Kp pre reakciu SO2 + ½ O2 ⇄ SO3, ktorá 
  prebieha pri teplote 500°C a tlaku 1,01325.105 Pa. Proces prebieha pri takejto  
  látkovej bilancii:  
 

 počiatok reakcie koniec reakcie 
SO2 100 m3 10 m3

O2 50 m3 5 m3

SO3 — 90 m3

 
Výsledok: Kx = 41,243 Kp = Kx . P-1/2 = 0,1295654. (Pa)-1/2 

 

Príklad 26: Pri výrobe kyseliny sírovej prebieha v konvertore pri tlaku 1,01325.105 Pa a  
  teplote 500°C proces SO2 + ½ O2 ⇄ SO3. Vypočítajte rovnovážnu konštantu Kx a 
  Kp, keď látková bilancia procesu je takáto: 
 

 počiatok reakcie koniec reakcie 
SO2 100 m3 8 m3

O2 50 m3 4 m3

SO3 — 92 m3

 
Výsledok: Kx = 58,63  Kp = Kx.P-1/2 = 0,1842158.(Pa)-1/2

 
Príklad 27: Syntéza čpavku prebieha pri teplote 500°C a tlaku 1,01325.105 Pa podľa rovnice 
  N2 + 3 H2 ⇄ 2 NH3 tak, že v splodinách pripadá vždy na 0,12 m3 čpavku ešte 74,91 m3  
  vodíka a 24,97 m3 dusíka. Vypočítajte rovnovážnu konštantu Kx a Kp tejto reakcie.   
Výsledok: Kx = 1,3719.10-5,  Kp = 1,3362.10-15 (Pa)-2

 
Príklad 28: Ak označíme skupenský stav reagujúcich zložiek s — solidus, tuhá fáza,   
  ℓ— liquidus, kvapalná fáza, g— gaseus, plynná fáza určte, ako sa posunie  
  rovnováha zmenou vonkajších podmienok (zvýšením tlaku, zvýšením teploty,  
  zvýšením koncentrácie, zriedením  inertom ) u týchto reakcií: 
  a) 2 NO(g) + O2(g) ⇄ 2 NO2(g);    ∆H°

R,298 = +112,86 kJ 
  b) 2 SO2(g) + O2(g) ⇄ 2 SO3(g);    ∆H°

R,298 = – 195,94 kJ 
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  c) Fe2O3(s) + 3 CO(g) ⇄ 2 Fe(s) + 3 CO2(g);  ∆H°
R,298 = – 33,07 kJ 

  d) CaCO3(s) ⇄ CaO(s) + CO2(g);    ∆H°
R,298 = + 145,28 kJ 

  e) 2 CO(g) + O2(g) ⇄ 2 CO2(g);    ∆H°
R,298 = – 569,40 kJ 

  f) 4 HCl(g) + O2(g) ⇄ 2 H2O(g) + 2 Cl2(g);  ∆H°
R,298 = exotermická 

 
Príklad 29: Ako sa bude meniť rovnováha reakcie  
  C(s) + H2O(g) ⇄ CO(g) + H2(g);   ∆H°

R,298 = + 131,46 kJ,  
  ak budeme pôsobiť na túto rovnováhu vonkajšími vplyvmi 
  a) zmenou teploty 
  b) zmenou tlaku 
  c) zmenou koncentrácie reagujúcich látok 
  d) zriedením zmesi ? 
 
 
6 TERMOCHÉMIA 
 

Termochémia sa zaoberá energetickými zmenami pri chemických reakciách. Pri každej 
chemickej reakcii nastáva energetická zmena reakčnej sústavy, reakcie majú tzv. tepelné 
zafarbenie—Q, t.j. teplo sa uvoľňuje alebo spotrebuje. 

Keďže každá reakčná sústava má svoj tepelný obsah, pri uvoľnení alebo spotrebovaní 
tepla dochádza aj k zmene tepelného obsahu sústavy o ∆H — reakčná entalpia . 

Vzťah medzi reakčným teplom a zmenou reakčnej entalpie možno vyjadriť rovnicou 
 

Q = – ∆H 
 

Ak je ∆H < 0, reakcia je exotermická, teplo sa pri nej uvoľňuje. 
Ak je ∆H > 0, reakcia je endotermická, teplo sa pri nej spotrebuje. 
 
Teplo sa udáva v jouloch (džauloch), predtým v kalóriach, alebo násobných jednotkách.  

1 kilojoule (1 kJ= 1000 J), 1 kilokalória (1 kcal = 1000cal), prevod 1cal = 4,1868 J. 
V termochemických rovniciach sa reakčné teplá, tepelné zafarbenie chemickej reakcie, 

udávajú zmenou entalpie ∆H, ktorá sa napíše za stechiometrickú rovnicu. Keďže pri termochémii 
je nutné poznať aj skupenské stavy reagujúcich látok, tieto označujeme nasledovnými skratkami:
  
 – tuhý skupenský stav  — (s) — solidus  

– kvapalný skupenský stav — (ℓ) — liquidus 
– plynný skupenský stav  — (g) — gaseus 

Napr. vznik kvapalnej vody z prvkov píšeme termochemickou rovnicou takto: 
2 H2(g) + O2(g) → 2 H2O(ℓ);  ∆H°

R,298 =2. ∆H°
zl,H2O(l),298 = – 570,89 kJ  

alebo vznik oxidu dusnatého píšeme 
   N2(g) + O2(g) → 2 NO(g);  ∆H°

R,298 = 2. ∆H°
zl,NO(g),298 = + 181,4 kJ 

Prvá rovnica je príkladom exotermickej reakcie, teplo pri reakcii vzniká. Druhá rovnica je 
príkladom endotermickej reakcie, teplo pri reakcii sa spotrebuje.   
Hodnota ∆H°

R,298, ktorá sa píše za stechiometrickú rovnicu, sa vzťahuje na také látkové množstvo 
reaktantov a produktov, ako je uvedené v danej chemickej rovnici. 
 

Prvý termochemický zákon (Lavoisier—Laplaceov zákon):  
"Teplo potrebné k rozloženiu zlúčeniny na prvky je rovnako veľké, ako teplo, ktoré sa 

pri tvorbe zlúčeniny z prvkov uvoľňuje." Napr: 
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2 Fe(s) + 3/2 O2(g) → 1 Fe2O3(s); ∆H°
zl,Fe2O3      = − 822, 7 kJ / 1mol Fe2O3(s)

1 Fe2O3(s) → 2 Fe(s) + 3/2 O2(g); ∆H°
rozkl,Fe2O3 = + 822,7 kJ / 1mol Fe2O3(s) 

 
Druhý termochemický zákon ( Hessov zákon ): 
"Reakčné teplo chemickej reakcie závisí len od počiatočného a konečného stavu a nie 

od spôsobu, akým sa reakcia dostane z počiatočného stavu do konečného stavu“.  
Napr. oxid uhličitý môže vzniknúť týmito dvoma spôsobmi: 

1.  C(s) + O2(g) → CO2(g);  ∆H°
zl,CO2 = – 393,5 kJ .mol-1

 
2.  C(s)    + ½ O2(g)  → CO(g);  ∆H°

zl,CO = – 110,1 kJ . mol-1 

 CO(g) + ½ O2(g) → CO2(g);  ∆H°
R,298 = – 283,4 kJ . mol-1

 C(s)    +     O2(g) → CO2(g);  ∆H°
zl,CO2 = – 393,5 kJ . mol-1

 
Pri prvom spôsobe vzniká 1 mol CO2 priamym zlučovaním prvkov za vzniku 393,5 kJ. 
Pri druhom spôsobe dochádza najprv ku vzniku 1 molu CO a potom k jeho ďalšej 
oxidácii. Reakcia vzniku CO2 prebieha v dvoch stupňoch a sčítaním reakčných tepiel 
dielčích reakcií – 110,1 + ( – 283,4) dostaneme rovnaký výsledok – 393,5 kJ ako v prvom 
prípade.  

 
Zovšeobecnením termochemických zákonov dostaneme pravidlo:  
"Reakčné teplo (∆H°

R,298 ) sa rovná súčtu zlučovacích tepiel produktov  
(Σνi . ∆H°

zl,298,PROD  ), zmenšenému o súčet zlučovacích tepiel reaktantov  
(Σνi . ∆H°

zl,298,REAKT )". 
 

∆H°
R,298 = Σνi . ∆H°

zl,298,PROD – Σνi . ∆H°
zl,298,REAKT 

 
 Podľa typu chemickej reakcie rozoznávame i rôzne druhy reakčných tepiel. Zlučovacie 
teplo definujeme ako zmenu entalpie, ktorá nastáva pri vzniku 1 molu zlúčeniny z jej prvkov. 
Predpokladáme, že sa prvky nachádzajú v štandardnom stave (t = 25 °C, p = 1,01325 . 105 Pa), 
v ktorom ich entalpia je nulová. Takto definované zlučovacie teplo sa označuje symbolom 
∆H°

zl,LÁTKA.  
Zlučovacie teplá sa určujú buď experimentálne, alebo sa vypočítavajú pomocou 

Hessovho zákona a bývajú pre najdôležitejšie zlúčeniny uvedené v chemických tabuľkách. Pre 
zlúčeniny platí pravidlo, že čím viac tepla sa uvoľní pri ich vzniku, tým je zlúčenina stabilnejšia. 

 
 Porovnajme CO2 a CO: 
C(s) +     O2(g) → CO2(g);   ∆H°

zl,CO2 = – 393,5 kJ . mol-1

C(s) + ½ O2(g) → CO(g);  ∆H°
zl,CO   = – 110,1 kJ . mol-1  

 
Z uvedených hodnôt vyplýva, že oxid uhličitý je stabilnejšia zlúčenina ako oxid uhoľnatý. 
Rozkladné teplo má rovnakú hodnotu ako teplo zlučovacie, iba má opačné znamienko. 
 

CO2(g) → C(s) + O2(g);   ∆H°
rozkl,CO2 = + 393,5 kJ . mol-1

Rozpúšťacie teplo definujeme ako zmenu entalpie spojenú s rozpúšťaním 1 molu látky v 
takom množstve rozpúšťadla, aby vznikol roztok požadovanej koncentrácie.  

Neutralizačné teplo definujeme ako zmenu entalpie spojenú so vznikom 1 molu soli 
reakciou kyseliny so zásadou. Experimentálne bolo zistené, že pri neutralizácii jednosýtnych 
silných kyselín jednosýtnymi silnými hydroxidmi je zmena entalpie konštantná. Vyplýva to z 
definície neutralizácie: 
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H+ + OH- → H2O(ℓ);   ∆H°

neutr  = – 57,36 kJ . mol-1 

 
Okrem uvedených reakčných tepiel poznáme aj iné druhy, ako napr. teplo zrážacie, teplo 

hydratačné a pod. 
 
Príklad 1: Vypočítajte zlučovacie teplo acetylénu podľa rovnice, ktorá popisuje jeho  
  oxidáciu: 

 C2H2(g) + 5/2 O2(g) → 2 CO2(g) + H2O(ℓ);   ∆H°
R,298 = – 1299,75 kJ  

  ak sú známe zlučovacie teplá pre 
  ∆H°

zl,CO2(g) = – 410,34 kJ . mol-1

  ∆H°
zl,H2O(ℓ) = – 287,23 kJ . mol-1 

 
Riešenie: Na základe termochemických zákonov dosadíme do rovnice známe hodnoty  
  zlučovacích tepiel, teda 
  ∆H°

R,298 = 2 . ∆H°
zl,CO2(g) + 1. ∆H°

zl,H2O(g) – 1. ∆H°
zl,C2H2(g) – 5/2 . ∆H°

zl,O2
  –1299,75 kJ = 2mol . (– 410,34 kJ . mol-1) + 1 mol . (—287,23kJ . mol-1)  
            – 1mol.( ∆H°

zl,C2H2(g) ) – 5/2 . (0) 
  – 1299,75 kJ = 2 . (– 410,34 kJ) + 1 ( – 287,23 kJ) – 1mol . ( ∆H°

zl,C2H2(g) ) – 5/2 . 
0 
  – 1299,75 kJ = – 820,68 – 287,23 – 1mol . ( ∆H°

zl,C2H2(g) ) – 0 
  1 mol ( ∆H°

zl,C2H2(g) )  = – 820,68 kJ – 287,23 kJ + 1299,75 kJ – 0 
   1 mol ( ∆H°

zl,C2H2(g) )  = + 191,84 kJ 
   ∆H°

zl,C2H2(g)  = + 191,84 kJ . mol-1

   
Príklad 2: Vypočítajte reakčné teplo pre rovnicu: 
  Al2O3(s) + 3 SO3 (g) → Al2(SO4)3(s)  
  ak sú známe zlučovacie teplá : 
  ∆H°

zl,Al2O3(s) = – 1591,82 kJ mol-1  
  ∆H°

zl,SO3(g)  = –   385,18 kJ mol-1  
  ∆H°

zl,Al2(SO4)3(s) = – 2930,20 kJ mol-1  
 
Riešenie: Podľa Hessovho zákona tepelný efekt ∆H°

R,298 reakcie sa bude rovnať: 
  ∆H°

R,298 = 1. ∆H°
zl, Al2(SO4)3(s) – 1. ∆H°

zl,Al2O3(s) – 3. ∆H°
zl,SO3(g)

 
Teda dosadením hodnôt: 
  ∆H°

R,298 = 1mol . (– 2930,2 kJ mol-1) – 1mol . (– 1591,82 kJ mol-1) 
     – 3 mol . (– 385,18 kJ mol-1) 
  ∆H°

R,298 = (– 2930,2 kJ ) + (1591,82 kJ ) + 3.( 385,18 kJ ) 
  ∆H°

R,298 = (– 2930,2 kJ ) + (1591,82 kJ ) + ( 1155.54 kJ ) 
  ∆H°

R,298 = – 182.84 kJ 
Príklad 3: Koľko tepla sa uvoľní pri oxidácii 1 m3 oxidu siričitého na oxid sírový, keď  
  zlučovacie teplá sú: 
  ∆H°

zl,SO2(g) = – 297,95 kJ mol-1

  ∆H°
zl,SO3(g) = – 396,44 kJ mol-1  

 
Riešenie: Oxidácia prebieha podľa rovnice: 2 SO2(g) + O2(g) → 2 SO3(g)  
  potom reakčné teplo je dané: 
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  ∆H°
R,298 = 2 mol. (∆H°

zl,SO3(g) ) – 2 mol . ∆H°
zl,SO2(g) ) – 1 mol . (∆H°

zl,O2(g)) 
 

Dosadením: 
  ∆H°

R,298 = 2 mol . (– 396,44 kJ mol-1 ) – 2 mol . ( – 297,95 kJ mol-1) – 1 mol . (0) 
  ∆H°

R,298 =2 . (– 396,44 kJ) – 2 . ( – 297,95 kJ) – 1 . (0) 
  ∆H°

R,298 = – 792.88 kJ + 595.9 kJ 
  ∆H°

R,298 = – 196,98 kJ 
 
Pri oxidácii 2 molov SO2 sa uvoľní – 196,98 kJ, preto môžeme napísať: 
 

2 SO2(g) + O2(g) = 2 SO3(g);    ∆H°
R,298 = – 196.98 kJ 

 
Množstvo tepla uvoľneného pri oxidácii 1 m3 = 1000 dm3 SO2 je:  
 
  2 . 22,4 dm3 SO2…………………… – 196,98 kJ 
      1000 dm3 SO2 ……………………............x kJ 
  x = – 196,98.1000 / (2 . 22,4) = – 4396,9 kJ 
   x = – 4396,9 kJ =  ∆h°

R,298 ∗   
   
Príklad 4: Vypočítajte koľko joulov sa uvoľní pri redukcii 10 gramov oxidu meďnatého  
  vodíkom, ak zlučovacie teplá sú: 

 ∆H°
zl,CuO(s) = – 146,50 kJ mol-1

 ∆H°
zl,H2O (ℓ) = – 287,23 kJ mol-1 

 
Riešenie: Redukcia prebieha podľa rovnice:  
  CuO(s) + H2 (g) → Cu(s) + H2O(ℓ);  ∆H°

R,298 = ? 
  Reakčné teplo tejto rovnice je: 
  ∆H°

R,298 = 1 . ∆H°
zl,Cu(s) + 1 . ∆H°

zl,H2O(ℓ) – 1 . ∆H°
zl,CuO(s) – 1 . ∆H°

zl,H2(g)

 Dosadením  
 ∆H°

R,298 = 1 . (0) + 1 . (– 287,23) – 1 . (– 146,5)– 1 . (0) 
 ∆H°

R,298 = 1 . (– 287,23) –1 . (– 146,5) = – 140,73 
 ∆H°

R,298 = – 140,73 kJ 
 Ak pri redukcii 1 molu CuO, teda 79,5 g sa uvoľní – 140,73 kJ, potom pre redukciu 10 
 gramov CuO platí: 

 79,5 g CuO ........................ – 140,73 kJ  
 10,0 g CuO .................................... x kJ 
  x = –140,73 . 10,0 / 79,5 = – 17,70  
 x = –17,70 kJ =  ∆h°

R,298 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
∗ ∆h°

R,298 je označenie entalpie pre ľubovolne veľkú sústavu 
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Príklady na precvičovanie 
 
Príklad 5: Vypočítajte reakčné teplo reakcie S(s) + 2 N2O(g) → SO2(g) + 2 N2 (g) 
  keď sú známe zlučovacie teplá jednotlivých reakčných zložiek:  

 ∆H°
zl,N2O(g) = 74,34 kJ.mol-1; ∆H°

zl,SO2(g) = – 291,06 kJ . mol-1  
Výsledok: ∆H°

R,298 = – 291,06 – 2 . 74,34 = – 291,06 – 148,68 = – 439,74 kJ 
 
Príklad 6: Vypočítajte zlučovacie teplo CS2 pomocou termochemickej rovnice: 
   CS2(ℓ) + 3 O2(g) → CO2(g) + 2 SO2(g);  ∆H°

R,298 = – 1084,86 kJ  
  ak sú známe zlučovacie teplá zložiek: 

 ∆H°
zl,CO2(g) = – 410,34 kJ . mol-1

 ∆H°
zl,SO2(g)  = – 291,06 kJ . mol-1

Výsledok: ∆H°
zl,CS2(ℓ)  = +   92,40 kJ.mol-1

 
Príklad 7: Vypočítajte reakčné teplo reakcie  

CO2(g) + H2(g) → CO(g) + H2O(g) 
  keď sú známe zlučovacie teplá 

 ∆H°
zl,CO2(g) = – 410,34 kJ . mol-1

 ∆H°
zl,CO(g)   = – 124,74 kJ . mol-1  

 ∆H°
zl,H2O(g) = – 242,76.kJ . mo1-1  

Výsledok: ∆H°
R,298     = + 42,84 kJ  

 
Príklad 8: Vypočítajte zlučovacie teplo chloridu amónneho pomocou rovnice: 

NH3(g) + HCl(g) → NH4Cl(s); ∆H°
R,298 = – 180,18 kJ 

  keď sú známe zlučovacie teplá: 
 ∆H°

zl,NH3(g)   = – 46,20 kJ . mol-1  
 ∆H°

zl,HCl(g)    = – 91,98 kJ . mol-1  
Výsledok:  ∆H°

zl,NH4Cl(s) = – 318,36 kJ . mol-1  
 
Príklad 9: Vypočítajte reakčné teplo reakcie 

Fe2O3(s) + 2 Al(s) → 2 Fe(s) + Al2O3(s) 
  keď zlučovacie teplá sú 

 ∆H°
zl,Fe2O3(s) = – 819 kJ . mol-1

 ∆H°
zl,Al2O3(s) = – 1596 kJ . mol-1  

Výsledok: ∆H°
R,298       = – 777 kJ 

 
Príklad 10: Vypočítajte reakčné teplo reakcie NaNO3(s)+H2SO4(ℓ) → NaHSO4(s) + HNO3(ℓ)  
  keď sú známe zlučovacie teplá: 

 ∆H°
zl,NaNO3(s)  = – 467,04 kJ.mol-1  

 ∆H°
zl,H2SO4(ℓ)   = – 810,18 kJ.mol-1  

 ∆H°
zl,NaHSO4(s) = –1123,08 kJ.mol-1  

 ∆H°
zl,HNO3(ℓ)    = – 144,48 kJ.mol-1  

Výsledok: ∆H°
R,298          = + 9,66 kJ  
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Príklad 11: Vypočítajte zlučovacie teplo sírovodíka pomocou rovnice: 
  H2S(g) + 3/2 O2(g) → H2O(g) + SO2 (g);  ∆H°

R,298 = – 512,82 kJ 
  keď poznáme 

 ∆H°
zl,H2O(g) = – 242,76 kJ . mol-1  

 ∆H°
zl,SO2(g)  = – 291,06 kJ . mol-1  

Výsledok: ∆H°
zl,H2S(g)  =   – 21,00 kJ . mol-1  

 
Príklad 12: Vypočítajte zlučovacie teplo čpavku pomocou rovnice: 

N2(g) + 3 H2(g) → 2 NH3(g);   ∆H°
R,298 = – 92,4 kJ 

Výsledok: ∆H°
zl,NH3(g) = – 46,2 kJ . mol-1

 
Príklad 13: Vypočítajte zlučovacie teplo oxidu dusného pomocou rovnice: 

C(s) + 2 N2O(g) → CO2(g) + 2 N2(g);  ∆ H°
R,298 = – 559,02 kJ 

  keď zlučovacie teplá sú 
 ∆H°

zl,CO2(g) = – 410,34 kJ . mol-1

Výsledok: ∆H°
zl,N2O(g) = +  74,34 kJ . mol-1  

 
Príklad 14: Vypočítajte reakčné teplo reakcie 2 Mg(s) + SiO2(s) → 2 MgO(s) + Si(s)  
  keď sú známe zlučovacie teplá: 

 ∆H°
zl,SiO2(s) = – 853,86 kJ . mol-1  

 ∆H°
zl,MgO(s) = – 689,22 kJ . mol-1

Výsledok:  ∆H°
R,298      = – 524,58 kJ  

 
Príklad 15: Vypočítajte reakčné teplo horenia metánu, ktoré prebieha podľa rovnice: 

CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(g) 
  keď sú známe zlučovacie teplá: 

 ∆H°
zl,CH4(g) = –   91,14 kJ . mol-1

 ∆H°
zl,CO2(g) = – 410,34 kJ . mol-1 

 ∆H°
zl,H2O(g) = – 242,76 kJ . mol-1  

Výsledok:  ∆H°
R,298      = – 804,72 kJ  

 
Príklad 16: Vypočítajte zlučovacie teplo oxidu siričitého podľa rovnice: 
  K2O(s) + SO2(g) → K2SO3(s); ∆H°

R,298 = – 464,52 kJ  
keď poznáme: 

 ∆H°
zl,K2O(s)    = –   362,04 kJ . mol-1  

 ∆H°
zl,K2SO3(s) = – 1124,34 kJ . mol-1  

Výsledok: ∆H°zl,SO2(g)   = –   297,78 kJ . mol-1

 
 
Príklad 17: Vypočítajte reakčné teplo podľa rovnice reakcie: 
   KCl(s)+ 3/2 O2(g) → KClO3(s) 
  keď poznáme zlučovacie teplá:  

 ∆H°
zl,KC1(s)    = + 443,90 kJ . mol-1

 ∆H°
zl,KClO3(s) = + 398,16 kJ . mol-1, 

Výsledok: ∆H°
R,298       = –   45,74 kJ  
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Príklad 18: Vypočítajte reakčné teplo reakcie:  
CaO(s) + CO2(g) → CaCO3(s) 

  keď sú známe zlučovacie teplá: 
 ∆H°

zl, CaO(s)    = –   638,82 kJ . mol-1  
 ∆H°

zl,CO2(g)    = –   410,34 kJ . mol-1  
 ∆H°

zl,CaCO3(s)  = – 1194,90 kJ . mol-1  
Výsledok: ∆H°

R,298            = – 145, 74 kJ 
 
Príklad 19: Pri príprave kovov z ich oxidov sa používa ako redukčné činidlo uhlík, vodík  
  alebo oxid uhoľnatý. Vypočítajte reakčné teplo reakcií, keď redukujeme oxid  
  železitý:  
  a) Fe2O3(s) + 3 C(s)    → 2 Fe(s) + 3 CO(g)  
  b) Fe2O3(s) + 3 H2(g)  → 2 Fe(s) + 3 H2O(g)  
  c) Fe2O3(s) + 3 CO(g) → 2 Fe(s) + 3 CO2(g) 
  keď poznáme zlučovacie teplá: 

 ∆H°
zl,Fe2O3(s) = – 819,00 kJ . mol-1  

 ∆H°zl,CO(g)     = – 124,74 kJ . mol-1  
 ∆H°

zl,H2O(g)     = – 242,76 kJ . mol-1  
 ∆H°

zl,CO2(g)    = – 410,34 kJ . mol-1  
Výsledok:  a) ∆H°

R,298    = + 444,78 kJ b) ∆H°
R,298 = 90,72 kJ  c) ∆H°

R,298 = – 37,8 kJ  
 
Príklad 20: Vypočítajte zlučovacie teplo oxidu železnato—železitého pomocou reakcie  

3 Fe(s) + 4 H2O(g) → Fe3O4(s) + 4 H2(g);  ∆H°
R,298 = – 144,06 kJ 

  keď ∆H°
zl,H2O(g) = – 242,76 kJ . mol-1

Výsledok: ∆H°
zl,Fe3O4(s)   = – 1115,1 kJ . mol-1

 
Príklad 21: Vypočítajte zlučovacie teplo fosfánu pomocou reakcie: 
  2 PH3(g) + 4 O2(g) → P2O5(s) + 3 H2O(ℓ);  ∆H°

R,298 = – 2464,56 kJ  
  keď poznáme zlučovacie teplá: 

 ∆H°
zl,P2O5(s) = – 1550,0 kJ . mol-1  

 ∆H°
zl,H2O(ℓ)  = – 287,28 kJ . mol-1  

Výsledok: ∆H°
zl,PH3(g)   = +   26,36 kJ . mol-1  

 
Príklad 22: Pri rozklade 1 molu chlorečnanu draselného na chlorid draselný a kyslík sa uvoľní 
  – 40,74 kJ. Pri rozklade 1 molu chloristanu draselného na chlorid draselný a  
  kyslík sa spotrebuje 33,18 kJ. Vypočítajte reakčné teplo reakcie: 

4 KClO3(s) → 3 KClO4(s) + KCl(s) 
Výsledok: ∆H°

R,298      = – 262,5 kJ  
 
 
Príklad 23: Koľko joulov sa uvoľní pri príprave 300 g kyseliny hydrogenfosforečnej na  
  základe reakcie: P2O5(s) + H2O(ℓ) → 2 HPO3(s);   

 ∆H°
zl,P2O5(s)  = – 1554,0 kJ . mol-1 

 ∆H°
zl,H2O(ℓ)   = – 287,28 kJ . mol-1

 ∆H°
zl,HPO3(s)  = – 950,04 kJ . mol-1

Výsledok: ∆h°
R,298        = – 110,25 kJ  
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Príklad 24: Vypočítajte zlučovacie teplo metanolu pomocou rovnice: 
CH3OH(ℓ) + 3/2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(ℓ);  ∆H°

R,298 = – 722,82 kJ 
  keď sú známe zlučovacie teplá: 

 ∆H°
zl,CO2(g)      = – 410,34 kJ . mol-1  

 ∆H°
z1,H2O(l)      = – 287,28 kJ . mol-1  

Výsledok: ∆H°
zl,CH3OH(ℓ) = – 263,08 kJ . mol-1  

 
Príklad 25: Zlučovacie teplo vodnej pary je – 242,76 kJ . mol-1. Zlučovacie teplo kvapalnej  
  vody je – 287,28 kJ . mol-1. Koľko tepla sa uvoľní pri spálení 10 dm3 vodíka  
  (meraných za normálnych podmienok), keď vznikne a) H2O(g), b) H2O(ℓ)? 
Výsledok:  a) ∆h°

R,298 = – 108,375 kJ  b) ∆h°
R,298 = – 128,25 kJ 

 
Príklad 26: Vypočítajte reakčné teplo reakcie:  
  Na2CO3(s) + aq → Na2CO3(aq) 
  keď viete, že pri rozpustení 5,3 g Na2CO3 sa uvoľnilo –1,26 kJ.  
Výsledok: ∆H°

R,298 = – 25,2 kJ 
 
Príklad 27: Pri reakcii C(s) + CO2(g) → 2 CO(g) sa spotrebovalo 643,44 kJ. Vypočítajte  
  koľko dm3 CO vzniklo, keď objem bol meraný za normálnych podmienok a sú  
  známe zlučovacie teplá: 

 ∆H°
zl,CO2(g) = – 410,34 kJ . mol-1  

 ∆H°
zl,CO(g) = – 124,74 kJ . mol-1  

Výsledok: V = 179,2 dm3 CO 
 
Príklad 28: Vznik chlorovodíka je vyjadrený rovnicou: 

H2(g) + Cl2(g) → 2 HCl(g);  ∆H°
R,298= – 183,96 kJ 

Koľko tepla sa uvoľní pri zlúčení 1 dm3 chlóru s 1 dm3 vodíka?  
Výsledok: ∆h°

R,298 = – 8,21 kJ 
 
Príklad 29: Vypočítajte reakčné teplo reakcie:  

4 FeS2(s) + 11 O2(g) → 2 Fe2O3(s) + 8 SO2(g)  
keď sú známe zlučovacie teplá: 
∆H°

zl,FeS2(s)  = – 178,5 kJ.mol-1  ∆ H°
zl,Fe2O3(s) = – 819,0 kJ . mol-1 

∆H°zl,SO2 (g) = – 297,78 kJ.mol-1

Výsledok:  ∆H°
R,298          = – 3306,24 kJ 

 
Príklad 30: Vypočítajte zlučovacie teplo oxidu uhličitého, keď je známe zlučovacie teplo a 

spalné teplo CO: 
∆ H°

zl,CO (g)  = – 124,74 kJ . mol-1  
∆H°

sp,CO (g)   = – 285,60 kJ . mol-1

Výsledok: ∆H°
zl,CO2(g)    = – 410,34 kJ . mol-1

 
Príklad 31: Vypočítajte reakčné teplo reakcie: 

C2H4(g) + 2 H2O(g) → 2 CO(g) + 4 H2(g) 
keď sú známe zlučovacie teplá: 
∆H°

zl,C2H4(g) = – 52,458 kJ . mol-1  
∆H°

zl,H2O(g)   = – 242,76 kJ . mol-1  
∆H°

zl,CO(g)    = – 124,74 kJ . mol-1

Výsledok:  ∆ H°
R,298      = + 288,498 kJ 
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Príklad 32: K určeniu zlučovacieho tepla oxidu zinočnatého bolo spálených 3,27 g Zn, pričom 
sa uvoľnilo – 17,43 kJ. Vypočítajte zlučovacie teplo ZnO.  

Výsledok: ∆H°
zl,ZnO(s) = – 348,49 kJ . mol-1

 
Príklad 33: K stanoveniu zlučovacieho tepla oxidu meďnatého bolo spálených 32 g  medi a 

pritom sa zistilo, že sa uvoľnilo – 73,29 kJ. Vypočítajte zlučovacie teplo oxidu 
meďnatého. 

Výsledok: ∆H°
zl,CuO(s) = – 145,53 kJ . mol-1  

 
Príklad 34: Spálením 6,4 g síry na oxid siričitý sa uvoľnilo – 58,212 kJ. Vypočítajte 

zlučovacie teplo SO2 . 
Výsledok:  ∆H°

zl,SO2(g) = – 291,06 kJ . mol-1  
 
Príklad 35: Koľko joulov sa uvoľní pri redukcii 5 g FeO vodíkom za vzniku kvapalnej vody, 

ak sú známe: 
∆H°

zl, FeO(s) = – 273,01 kJ . mol-1   
∆H°

zl,H2O (ℓ)  = – 287,28 kJ . mol-1  
Výsledok:  ∆h°

R,298       = – 993,7 J 
 
Príklad 36: Aké teplo sa uvoľní pri príprave 1 gramu mangánu redukciou z oxidu Mn3O4 

hliníkom, ak poznáme zlučovacie teplá: 
∆H°

zl,Mn3O4(s) = – 1373,4 kJ . mol-1

∆H°
zl,Al2O3(s)  = – 1587,6 kJ . mol-1  

Výsledok:  ∆h°
R,298            = – 4,510 kJ  

 
Príklad 37: Vypočítajte, aké množstvo tepla sa teoreticky uvoľní alebo spotrebuje na 

vyredukovanie 1 kg železa oxidom uhoľnatým, ktorý sa oxiduje na CO2, keď sú 
známe zlučovacie teplá a rovnica redukcie: 
Fe2O3(s) + 3 CO(g) → 2 Fe(s) + 3 CO2(g) 
∆H°

zl,CO2(g)     = – 410,34 kJ.mol-1  
∆H°

zl,CO(g)     = – 123,09 kJ.mol-1   
∆H°

zl, Fe2O3(s) = – 818,93 kJ.mol-1   
Výsledok:  ∆h°

R,298         = – 383,6 kJ 
 
 
7 ELEKTROLÝZA 
 

Elektrolýza je súčasť elektrochémie a predstavuje súhrn dejov, ktoré prebiehajú na 
povrchu elektród zavedením jednosmerného elektrického prúdu do elektrolytu. 

Elektrolyty sú látky, ktoré vedú elektrický prúd pohybom iónov a sú vodičmi druhého 
druhu. Vodičmi prvého druhu sú kovy a vodiče tretieho druhu ionizované plyny. Ióny (katióny, 
anióny) vznikajú elektrolytickou disociáciou elektrolytu v roztoku alebo v tavenine:  
 

AB → A+ + B- 

 

Pri elektrolýze sú do roztoku elektrolytu (resp. taveniny) vložené elektródy a zavedený 
jednosmerný elektrický prúd. 

Záporná elektróda má prebytok elektrónov, v dôsledku čoho priťahuje katióny, preto sa 
nazýva katóda. Na katóde prebieha katodická redukcia, katión prijíma elektrón a redukuje sa:  
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A+ + e- → A0 

 
Kladná elektróda má nedostatok elektrónov, v dôsledku čoho priťahuje anióny, preto sa 

nazýva anóda. Na anóde prebieha anodická oxidácia, anión odovzdáva elektrón a oxiduje sa: 
 

B- – e- → B0 

 
Na elektródach v priebehu elektrolýzy prebiehajú oxidačno—redukčné deje, katodická 

redukcia a anodická oxidácia. Kvantitatívnym výskumom elektrolýzy sa zaoberal M. Faraday a 
na základe mnohých presných meraní odvodil v r. 1833 dva základné zákony elektrolýzy: 
 

1. Faradayov zákon: Hmotnosť m vylúčenej, prípadne chemicky premenenej látky pri 
elektrolýze je úmerná elektrickému náboju Q, ktorý prešiel elektrolytom:   
 

m = k . Q 

Q = I . t 

m = k . I . t 

 
kde  k — konštanta úmernosti, čo znamená množstvo látky, ktoré sa vylúči (premení) 

        nábojom 1 C (coulomb)  
I — intenzita prúdu v ampéroch [A],  
t — čas v sekundách.[s] 

 
2. Faradayov zákon: Rovnakým nábojom z rôznych elektrolytov sa vylúčia chemicky 

ekvivalentné množstvá látok; resp. nábojom 96 500 C z rôznych elektrolytov sa vylúči alebo 
chemicky pozmení 1 mol chemických ekvivalentov 

Na vylúčenie 1 molu chemického ekvivalentu akejkoľvek látky je potrebné vždy 96 500 C 
(coulombov), t.j. 1 Faraday (F)!. Jedným coulombom sa vylúči množstvo, ktoré sa nazýva 
elektrochemický ekvivalent látky: 
 

Fz
k 11

⋅=  

 
Dosadením tohto vzťahu do 1. Faradayovho zákona dostaneme matematické vyjadrenie  
2. Faradayovho zákona: 
 

tI
Fz

Mm ⋅⋅⋅=
1  

 
kde  M —molová hmotnosť prvku resp. zlúčeniny, ktorá sa vylúči alebo rozloží pri elektrolýze 

z  — mocenstvo iónu  
F  — 96 484 C . mol-1 

 

F = NA . e = 6,022 14 . 1023 . 1,602 177 . 10-19 [C . mol-1; mol-1, C] 
 
NA — Avogadrova konštanta 
e    — elementárny náboj (náboj elektrónu) 

                                                           
! Nezamieňať si s jednotkou kapacity — Faradom [1 F] 
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Skutočne vylúčené množstvo látky (skutočný výťažok elektrolýzy) sa nikdy nerovná 
teoretickému výťažku, vypočítanému podľa Faradayových zákonov. V dôsledku nečistôt v 
materiáloch elektród a v elektrolyte, poruchami v kryštálovej mriežke elektród a pod. vznikajú 
vedľajšie fyzikálnochemické deje, ktoré zapríčiňujú zvýšenú spotrebu elektrickej energie, a tým 
znižujú účinnosť elektrolýzy. Skutočný výťažok elektrolýzy ms sa vypočíta z teoretického 
výťažku zavedením pojmu "prúdový výťažok — α ": 

 
skutočne pozmenené množstvo látky α = teoreticky pozmenené množstvo látky 

 
 

tI
Fz

Mαm ⋅⋅⋅⋅=
1  

 
Príklad 1: Aké množstvo elektrického náboja potrebujeme viesť roztokom CuSO4, aby sa 

vylúčilo 3,32 g Cu? 
Riešenie: Podľa Faradayových zákonov sa nábojom 96 500 C vylúči v prípade dvojmocnej 

medi ½ . 63,5 g 
Teda:  
63,5 g Cu ...................... 2 . 96 500 C  
3,32 g Cu .................................... x C 
x = 2 . 96 500 . 3,32 / 63,5 = 10 090,7 C  

 
Príklad 2: Koľko g Cu získame z roztoku CuSO4, keď ním 20 min. prechádza prúd 5 A? 
Riešenie: Náboj je 

Q = I . t 
Ak  

I = 5 A  
t = 20 min = 1 200 sek 

dostaneme  
Q = 5 . 1 200 = 6 000 C 

Nábojom 96500 C sa získa 31,75 g Cu (viď Príklad 1). 
   m = 31,75 . 6 000 / 96 500 = 1,98 g Cu 
 
Príklad 3: Vedením prúdu roztokom striebornej soli sa na katóde za 10 min. vylúči 1 g Ag. 

Vypočítajte intenzitu prúdu! 
 
Riešenie: Na katóde prebieha reakcia : 

Ag+ + e– → Ag0  
t = 10 min = 600 sek 

  mAg = 1 g  
MAg = 107,87 g . mol-1 

F     = 96 500 C . mol-1  
Potom platí: 

mAg =MAg . I . t / F 
vyjadríme intenzitu a dosadíme hodnoty: 

I = mAg.F / (MAg . t) = 1g . 96 500 / (107,87 . 600 ) = 1,49 A  
 
Príklad 4: Roztokom NiCl2 prechádzal prúd 2 A po dobu 3 hodín. Vypočítajte hmotnosť 

kovu, vylúčeného na katóde a objem plynu (za normálnych podmienok), 
vznikajúceho na anóde. 
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Riešenie: Reakcie, prebiehajúce na jednotlivých elektródach, napíšeme rovnicami: 
na katóde:     Ni2+ + 2 e– → Ni0   katodická redukcia 
na anóde:  2 Cl-    – 2 e–→ Cl0

2   anodická oxidácia 
Podľa spojeného Faradayovho zákona  

m = A . I . t / n . F, kde t = 3 hod = 10800 sek 
mNi = 58,71 . 2 . 10 800 / 2 . 96 500 = 6,601 g Ni 
mCl2 = 2 .35,45 . 2 .10 800 / 2 . 96 500 = 8,971 g Cl2  

Hmotnosť chlóru odpovedá objemu 
V = V0 . mCl2 / MCl2  
V = 22,42 . 8,971 / 70,9 = 2,83 dm3 Cl2 
 
 

Príklady na precvičovanie 
 
Príklad 5: Koľko mg AgNO3 sa rozloží elektrickým množstvom náboja 1 C?  
Výsledok: 1,76 mg AgNO3
 
Príklad 6: Pri elektrolýze roztoku CuSO4 sa na anóde vylúčilo 448 ml kyslíka za normálnych 

podmienok. Koľko CuSO4 sa rozložilo? 
Výsledok:  6,384 g CuSO4
 
Príklad 7: Elektrolýzou vodného roztoku NiSO4 sa vylúčilo na anóde 3,8 litra kyslíka, 

meraného pri 27°C a tlaku 0,0999 MPa. Koľko niklu sa vylúčilo na katóde? 
Výsledok:  17,9 g Ni 
 
Príklad 8: Koľko coulombov treba viesť roztokom striebornej soli, aby sa z roztoku vylúčil  

1 g striebra? 
Výsledok:  894,59 C 
 
Príklad 9: Koľko gramov niklu sa vylúči pri galvanickom pokovovaní, keď pokovovacím 

kúpeľom prejde 1 600 coulombov? 
Výsledok: 0,4867 g Ni 
 
Príklad 10: Aké množstvo hydroxidu draselného vznikne na katóde, keď vedieme roztokom 

draselnej soli 96 500 coulombov ? 
Výsledok:  56 g KOH 
 
Príklad 11:  Na koľko molov iónu sodíka je viazaný náboj 873 300 C?  
Výsledok:  208,1 g Na+;  9,0497 molov Na+ 

 

Príklad 12: V roztoku chloridu horečnatého prebieha elektrolýza po dobu 1 hodiny. Intenzita 
prúdu je 2,5 A. Koľko gramov chlóru sa vylúči na anóde?  

Výsledok: 3,3 g Cl2 
 
Príklad 13: Pri elektrolýze vodného roztoku síranu distrieborného sa na anóde vylúčilo  

560 cm3 kyslíka za normálnych podmienok. Koľko striebra sa vylúčilo na katóde? 
Výsledok:  10,787 g Ag 
 
Príklad 14: Koľko coulombov treba viesť roztokom kuchynskej soli, aby vznikol 1 kg 

hydroxidu sodného?  
Výsledok:  2 412 500 coulombov 
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Príklad 15: Zavádzaním prúdu o intenzite 1,5 A po dobu 30 minút do roztoku trojmocného 
kovu sa na katóde vylúčilo 1,07 g kovu. Určte pomernú atómovú hmotnosť kovu!  

Výsledok:  114,73 g . mol-1  
 
Príklad 16: Elektrolýzou vodného roztoku K2CO3 bolo za 2 hodiny získané na anóde 2,52 

dm3 plynu za normálnych podmienok. Aký prúd prechádzal roztokom? Koľko 
coulombov prešlo? 

Výsledok:  2 A; 14 475 C 
 
Príklad 17: Koľko gramov Co sa vylúči z roztoku CoSO4 nábojom 48 245 C?  
Výsledok:  14,73 g Co 
 
Príklad 18: Chlorečnan draselný sa dá pripraviť elektrolýzou vodného roztoku KCl za tepla. 

Vypočítajte, aké množstvo KClO3 vznikne, ak roztokom prejde náboj 386 000 C a 
prúdový výťažok je 60 %? 

Výsledok:  294,12 g KClO3
 
Príklad 19:  Aký čas potrebujeme k rozkladu 1 molu vody elektrickým prúdom 5 A?  
Výsledok:  38 600 sek. 
 
Príklad 20: Ktoré látky a v akom množstve sa vylúčia na elektródach, keď roztokom CdSO4 

prechádza prúd s intenzitou 4 A po dobu 40 minút? 
Výsledok:  5,59 g Cd; 0,557 dm3 O2
 
Príklad 21: Roztokom CuSO4 prechádza prúd 5 A po dobu 20 minút. Ktoré látky a v akých 

množstvách sa vylúčia na jednotlivých elektródach? 
Výsledok:  1,975 g Cu;  0,344 dm3 O2  
 
Príklad 22: Pri elektrolýze roztoku Cr(NO3)3 sa za 10 minút vylúči na katóde 0,26 g chrómu. 

Aká bola intenzita prúdu? 
Výsledok:  2,41 A 
 
Príklad 23:  Zavádzaním prúdu o intenzite 1,54 A po dobu 300 minút cez zriedený roztok 

H2SO4 pri teplote 18°C a tlaku 0,9825.105 Pa sa vylúči pri elektrolýze vodík. 
Určte jeho objem v dm3 pri daných podmienkach. 

Výsledok:  3,548 dm3 H2  
 
Príklad 24:  Prúdom 2 A sa za 20 minút vylúčilo 2,5 g dvojmocného kovu. Zistite jeho 

pomernú atómovú hmotnosť!  
Výsledok:  Pomerná atómová hmotnosť kovu je 201 
 
Príklad 25:  Prúd akej intenzity musí teoreticky prechádzať roztokom síranu nikelnatého, aby 

sa na pokovovanom predmete vylúčilo 160 g niklu za 10 hodín?  
Výsledok:  14,6 A 
 
Príklad 26:  Ako dlho treba viesť prúd o intenzite 10 A roztokom kyseliny, aby vzniklo  

5,6 dm3 vodíka pri 0°C a 1,01325.105 Pa? 
Výsledok:  1 hod. 20 min. 25 sek.  
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Príklad 27:  Aký objem kyslíka sa uvoľní z vodného roztoku NaOH prúdom 2 A, ktorý 
prechádzal roztokom 1,5 hodín? Kyslík bol meraný pri 27°C tlaku 1,01325.105 Pa.  

Výsledok:  0,68 dm3 O2
 
Príklad 28:  Ako dlho trvá rozklad 100 cm3 vody prúdom s intenzitou 20 A? Koľko dm3 

vodíka a kyslíka pritom vznikne za normálnych podmienok? 
Výsledok:  53 611 sek;  124 dm3 H2 ;  62 dm3 O2  
 
Príklad 29:  Roztokom SnCl2 a SnCl4 prechádza prúd intenzity 6 A po dobu 15 minút.  

Z ktorého roztoku sa vylúčilo viac cínu? 
Výsledok:  z SnCl2 sa vylúči 2× viac cínu  
 
Príklad 30:  Koľko gramov NaOH vznikne pri elektrolýze 250 cm3 roztoku  

c(NaCl) = 1 mol . dm-3 ? Aký elektrický náboj je potrebný na jeho elektrolýzu? 
Výsledok:  10 g NaOH;  24 125 C . 
 
Príklad 31:  Koľko dm3 plynného fluóru sa získa za normálnych podmienok elektrolýzou 

roztaveného NaF pri intenzite prúdu 965 A za 1 hodinu? 
Výsledok:  403 dm3 F2  
 
Príklad 32:  Za akú dobu vznikne pri elektrolýze kyseliny 2,36 dm3 vodíka, meraného pri 27°C 

a tlaku 0,986.105 Pa pri intenzite prúdu 5 A? 
Výsledok:  1 hod. 
 
Príklad 33:  Máme pripraviť 1 kg sodíka elektrolýzou roztaveného NaOH. Produkt sa získal za 

1 hodinu pri 75 %-nom prúdovom výťažku. Aká bola intenzita prúdu, ktorý 
prechádzal taveninou? 

Výsledok:  1554 A 
 
Príklad 34:  Vypočítajte prúdový výťažok elektrolýzy roztoku CuSO4, keď roztokom prešlo  

5 ampérhodín a na katóde sa vylúčilo 5,6 g medi. 
Výsledok:  α = 94,4 % 
 
Príklad 35:  Prúd 50 A vylúčil za dobu 5 hodín 281 g medi. Vypočítajte prúdový výťažok. 
Výsledok:  α = 95 % 
 
Príklad 36:  Roztokom CuCl2 prechádza prúd o intenzite 1,5 A. Za 5 hodín sa vylúčilo  

0,8 g Cu. Aký je prúdový výťažok? 
Výsledok:  α = 0,09 
Príklad 37:  Vedením rovnakého množstva prúdu roztokom AgNO3 a Bi(NO3)3 sa v prípade 

Ag vylúčilo na katóde 0,9 g. Vypočítajte, koľko gramov bizmutu sa vylúčilo z 
druhého roztoku? 

Výsledok:  0,58 g Bi 
 
Príklad 38:  Roztokom FeCl2 prechádza 10 minút prúd s intenzitou 2 A. Roztokom FeCl3 

prechádza prúd 6 minút s intenzitou 5 A. Z ktorého roztoku sa vylúči viac železa? 
Výsledok:  Z roztoku FeCl2 sa vylúči o 0,18 g Fe viac. 
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8 PRÍLOHY 
 

 
Tabuľka 1: Relatívne atómové hmotnosti — usporiadanie podľa protónového čísla prvkov 
       
Atómové číslo Značka Slovenský názov Latinský názov Relatívna atómová hmotnosť 

1 H Vodík Hydrogenium 1,00794 
2 He Hélium Helium 4,002602 
3 Li Lítium Lithium 6,941 
4 Be Berýlium Beryllium 9,012182 
5 B Bór Borum 10,811 
6 C Uhlík Carboneum 12,011 
7 N Dusík Nitrogenium 14,00674 
8 O Kyslík Oxygenium 15,9994 
9 F Fluór Fluorum 18,9984032 

10 Ne Neón Neon 20,1797 
11 Na Sodík Natrium 22,989768 
12 Mg Horčík Magnesium 24,305 
13 Al Hliník Aluminium 26,981539 
14 Si Kremík Silicium 28,0855 
15 P Fosfor Phosporus 30,973762 
16 S Síra Sulfur 32,066 
17 Cl Chlór Chlorum 35,4527 
18 Ar Argón Argon 39,948 
19 K Draslík Kalium 39,0983 
20 Ca Vápnik Calcium 40,078 
21 Sc Skandium Scandium 44,95591 
22 Ti Titán Titanium 47,88 
23 V Vanád Vanadium 50,9415 
24 Cr Chróm Chromium 51,9961 
25 Mn Mangán Manganum 54,93805 
26 Fe Železo Ferrum 55,847 
27 Co Kobalt Cobaltum 58,9332 
28 Ni Nikel Niccolum 58,69 
29 Cu Meď Cuprum 63,546 
30 Zn Zinok Zincum 65,39 
31 Ga Gálium Gallium 69,723 
32 Ge Germánium Germanium 72,61 
33 As Arzén Arsenicum 74,92159 
34 Se Selén Selenium 78,96 
35 Br Bróm Bromum 79,904 
36 Kr Kryptón Krypton 83,8 
37 Rb Rubídium Rubidium 85,4678 
38 Sr Stroncium Strontium 87,62 
39 Yt Ytrium Yttrium 88,90585 
40 Zr Zirkónium Zirconium 91,224 
41 Nb Niób Niobium 92,90638 
42 Mo Molybdén Molybdeanum 95,94 
43 Tc Technécium Technetium 97,9072 
44 Ru Ruténium Ruthenium 101,07 
45 Rh Ródium Rhodium 102,9055 
46 Pd Paládium Palladium 106,42 
47 Ag Striebro Argentum 107,8682 
48 Cd Kadmium Cadmium 112,411 
49 In Indium Indium 114,82 
50 Sn Cín Stannum 118,71 
51 Sb Antimón Stibium 121,75 
52 Te Telúr Tellurium 127,6 
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53 I Jód Iodum 126,90447 
54 Xe Xenón Xenon 131,29 
55 Cs Cézium Caesium 132,90543 
56 Ba Bárium Barium 137,327 
57 La Lantán Lanthan 138,9055 
58 Ce Cér Cerium 140,115 
59 Pr Prazeodým Praseodymium 140,90765 
60 Nd Neodým Neodymium 144,24 
61 Pm Prometium Promethium 146,9151 
62 Sm Samárium Samarium 150,36 
63 Eu Európium Europium 151,965 
64 Gd Gadolínium Gadolinium 157,25 
65 Tb Terbium Terbium 158,92534 
66 Dy Dysprózium Dysprosium 162,5 
67 Ho Holmium Holmium 164,93032 
68 Er Erbium Erbium 167,26 
69 Tm Túlium Thulium 168,93421 
70 Yb Yterbium Ytterbium 173,04 
71 Lu Lutécium Lutetium 174,967 
72 Hf Hafnium Hafnium 178,49 
73 Ta Tantal Tantalum 180,9479 
74 W Volfrám Wolframium 183,85 
75 Re Rénium Rhenium 186,207 
76 Os Osmium Osmium 190,2 
77 Ir Irídium Iridium 192,22 
78 Pt Platina Platinum 195,08 
79 Au Zlato Aurum 196,96654 
80 Hg Ortuť Hydrargyrum 200,59 
81 Tl Tálium Thallium 204,3833 
82 Pb Olovo Plumbum 207,2 
83 Bi Bizmut Bizmuthum 208,98037 
84 Po Polónium Polonium 208,9824 
85 At Astát Astatium 219,9871 
86 Rn Radón Radon 222,0176 
87 Fr Francium Francium 223,0197 
88 Ra Rádium Radium 226,0254 
89 Ac Aktínium Actinium 227,0278 
90 Th Tórium Thorium 232,0381 
91 Pa Protaktínium Protactinium 231,0359 
92 U Urán Uranium 238,0289 
93 Np Neptúnium Neptunium 237,0482 
94 Pu Plutónium Plutonium 244,0642 
95 Am Amerícium Americium 243,0614 
96 Cm Curium Curium 247,0704 
97 Bk Berkélium Berkelium  247,0703 
98 Cf Kalifornium Calif ornium 251,0796 
99 Es Einsteinium Einsteinium 252,0829 
100 Fm Fermium Fermium 257,0951 
101 Md Mendelevium Mendelevium 258,0986 
102 No Nobélium Nobelium 259,1009 
103 Lr Lawrencium Lawrentium 260,1053 
104 Ku Kurčatovium Kurtchatovium 261,1087 
105 Unp 105.Prvok Unnilpentium 262,1138 
106 Unh 106.Prvok Unnilhexium 263,9182 
107 Uns 107.Prvok Unnilseptium 262,1229 
108 Uno 108.Prvok Unniloktium 265 
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Tabuľka 2: Relatívne atómové hmotnosti — usporiadanie podľa značiek prvkov 
       

Značka Atómové číslo Slovenský názov Latinský názov Relatívna atómová hmotnosť 
Ac 89 Aktínium Actinium 227,0278 
Ag 47 Striebro Argentum 107,8682 
Al 13 Hliník Aluminium 26,981539 
Am 95 Amerícium Americium 243,0614 
Ar 18 Argón Argon 39,948 
As 33 Arzén Arsenicum 74,92159 
At 85 Astát Astatium 219,9871 
Au 79 Zlato Aurum 196,96654 
B 5 Bór Borum 10,811 
Ba 56 Bárium Barium 137,327 
Be 4 Berýlium Beryllium 9,012182 
Bi 83 Bizmut Bizmuthum 208,98037 
Bk 97 Berkélium Berkelium  247,0703 
Br 35 Bróm Bromum 79,904 
C 6 Uhlík Carboneum 12,011 
Ca 20 Vápnik Calcium 40,078 
Cd 48 Kadmium Cadmium 112,411 
Ce 58 Cér Cerium 140,115 
Cf 98 Kalifornium Calif ornium 251,0796 
Cl 17 Chlór Chlorum 35,4527 
Cm 96 Curium Curium 247,0704 
Co 27 Kobalt Cobaltum 58,9332 
Cr 24 Chróm Chromium 51,9961 
Cs 55 Cézium Caesium 132,90543 
Cu 29 Meď Cuprum 63,546 
Dy 66 Dysprózium Dysprosium 162,5 
Er 68 Erbium Erbium 167,26 
Es 99 Einsteinium Einsteinium 252,0829 
Eu 63 Európium Europium 151,965 
F 9 Fluór Fluorum 18,9984032 
Fe 26 Železo Ferrum 55,847 
Fm 100 Fermium Fermium 257,0951 
Fr 87 Francium Francium 223,0197 
Ga 31 Gálium Gallium 69,723 
Gd 64 Gadolínium Gadolinium 157,25 
Ge 32 Germánium Germanium 72,61 
H 1 Vodík Hydrogenium 1,00794 
He 2 Hélium Helium 4,002602 
Hf 72 Hafnium Hafnium 178,49 
Hg 80 Ortuť Hydrargyrum 200,59 
Ho 67 Holmium Holmium 164,93032 
I 53 Jód Iodum 126,90447 

In 49 Indium Indium 114,82 
Ir 77 Irídium Iridium 192,22 
K 19 Draslík Kalium 39,0983 
Kr 36 Kryptón Krypton 83,8 
Ku 104 Kurčatovium Kurtchatovium 261,1087 
La 57 Lantán Lanthan 138,9055 
Li 3 Lítium Lithium 6,941 
Lr 103 Lawrencium Lawrentium 260,1053 
Lu 71 Lutécium Lutetium 174,967 
Md 101 Mendelevium Mendelevium 258,0986 
Mg 12 Horčík Magnesium 24,305 
Mn 25 Mangán Manganum 54,93805 
Mo 42 Molybdén Molybdeanum 95,94 
N 7 Dusík Nitrogenium 14,00674 



 137

Na 11 Sodík Natrium 22,989768 
Nb 41 Niób Niobium 92,90638 
Nd 60 Neodým Neodymium 144,24 
Ne 10 Neón Neon 20,1797 
Ni 28 Nikel Niccolum 58,69 
No 102 Nobélium Nobelium 259,1009 
Np 93 Neptúnium Neptunium 237,0482 
O 8 Kyslík Oxygenium 15,9994 
Os 76 Osmium Osmium 190,2 
P 15 Fosfor Phosporus 30,973762 
Pa 91 Protaktínium Protactinium 231,0359 
Pb 82 Olovo Plumbum 207,2 
Pd 46 Paládium Palladium 106,42 
Pm 61 Prometium Promethium 146,9151 
Po 84 Polónium Polonium 208,9824 
Pr 59 Prazeodým Praseodymium 140,90765 
Pt 78 Platina Platinum 195,08 
Pu 94 Plutónium Plutonium 244,0642 
Ra 88 Rádium Radium 226,0254 
Rb 37 Rubídium Rubidium 85,4678 
Re 75 Rénium Rhenium 186,207 
Rh 45 Ródium Rhodium 102,9055 
Rn 86 Radón Radon 222,0176 
Ru 44 Ruténium Ruthenium 101,07 
S 16 Síra Sulfur 32,066 

Sb 51 Antimón Stibium 121,75 
Sc 21 Skandium Scandium 44,95591 
Se 34 Selén Selenium 78,96 
Si 14 Kremík Silicium 28,0855 
Sm 62 Samárium Samarium 150,36 
Sn 50 Cín Stannum 118,71 
Sr 38 Stroncium Strontium 87,62 
Ta 73 Tantal Tantalum 180,9479 
Tb 65 Terbium Terbium 158,92534 
Tc 43 Technécium Technetium 97,9072 
Te 52 Telúr Tellurium 127,6 
Th 90 Tórium Thorium 232,0381 
Ti 22 Titán Titanium 47,88 
Tl 81 Tálium Thallium 204,3833 
Tm 69 Túlium Thulium 168,93421 
U 92 Urán Uranium 238,0289 

Unh 106 106.Prvok Unnilhexium 263,9182 
Uno 108 108.Prvok Unniloktium 265 
Unp 105 105.Prvok Unnilpentium 262,1138 
Uns 107 107.Prvok Unnilseptium 262,1229 
V 23 Vanád Vanadium 50,9415 
W 74 Volfrám Wolframium 183,85 
Xe 54 Xenón Xenon 131,29 
Yb 70 Yterbium Ytterbium 173,04 
Yt 39 Ytrium Yttrium 88,90585 
Zn 30 Zinok Zincum 65,39 
Zr 40 Zirkónium Zirconium 91,224 
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Tabuľka 3: Relatívne atómové hmotnosti — usporiadanie podľa slovenského názvu prvkov 
       
Slovenský názov Značka Atómové číslo Latinský názov Relatívna atómová hmotnosť 
Aktínium Ac 89 Actinium 227,0278 
Amerícium Am 95 Americium 243,0614 
Antimón Sb 51 Stibium 121,75 
Argón Ar 18 Argon 39,948 
Arzén As 33 Arsenicum 74,92159 
Astát At 85 Astatium 219,9871 
Bárium Ba 56 Barium 137,327 
Berkélium Bk 97 Berkelium  247,0703 
Berýlium Be 4 Beryllium 9,012182 
Bizmut Bi 83 Bizmuthum 208,98037 
Bór B 5 Borum 10,811 
Bróm Br 35 Bromum 79,904 
Cér Ce 58 Cerium 140,115 
Cézium Cs 55 Caesium 132,90543 
Chlór Cl 17 Chlorum 35,4527 
Chróm Cr 24 Chromium 51,9961 
Cín Sn 50 Stannum 118,71 
Curium Cm 96 Curium 247,0704 
Draslík K 19 Kalium 39,0983 
Dusík N 7 Nitrogenium 14,00674 
Dysprózium Dy 66 Dysprosium 162,5 
Einsteinium Es 99 Einsteinium 252,0829 
Erbium Er 68 Erbium 167,26 
Európium Eu 63 Europium 151,965 
Fermium Fm 100 Fermium 257,0951 
Fluór F 9 Fluorum 18,9984032 
Fosfor P 15 Phosporus 30,973762 
Francium Fr 87 Francium 223,0197 
Gadolínium Gd 64 Gadolinium 157,25 
Gálium Ga 31 Gallium 69,723 
Germánium Ge 32 Germanium 72,61 
Hafnium Hf 72 Hafnium 178,49 
Hélium He 2 Helium 4,002602 
Hliník Al 13 Aluminium 26,981539 
Holmium Ho 67 Holmium 164,93032 
Horčík Mg 12 Magnesium 24,305 
Indium In 49 Indium 114,82 
Irídium Ir 77 Iridium 192,22 
Jód I 53 Iodum 126,90447 
Kadmium Cd 48 Cadmium 112,411 
Kalifornium Cf 98 Calif ornium 251,0796 
Kobalt Co 27 Cobaltum 58,9332 
Kremík Si 14 Silicium 28,0855 
Kryptón Kr 36 Krypton 83,8 
Kurčatovium Ku 104 Kurtchatovium 261,1087 
Kyslík O 8 Oxygenium 15,9994 
Lantán La 57 Lanthan 138,9055 
Lawrencium Lr 103 Lawrentium 260,1053 
Lítium Li 3 Lithium 6,941 
Lutécium Lu 71 Lutetium 174,967 
Mangán Mn 25 Manganum 54,93805 
Meď Cu 29 Cuprum 63,546 
Mendelevium Md 101 Mendelevium 258,0986 
Molybdén Mo 42 Molybdeanum 95,94 
Neodým Nd 60 Neodymium 144,24 
Neón Ne 10 Neon 20,1797 
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Neptúnium Np 93 Neptunium 237,0482 
Nikel Ni 28 Niccolum 58,69 
Niób Nb 41 Niobium 92,90638 
Nobélium No 102 Nobelium 259,1009 
Olovo Pb 82 Plumbum 207,2 
Ortuť Hg 80 Hydrargyrum 200,59 
Osmium Os 76 Osmium 190,2 
Paládium Pd 46 Palladium 106,42 
Platina Pt 78 Platinum 195,08 
Plutónium Pu 94 Plutonium 244,0642 
Polónium Po 84 Polonium 208,9824 
Prazeodým Pr 59 Praseodymium 140,90765 
Prometium Pm 61 Promethium 146,9151 
Protaktínium Pa 91 Protactinium 231,0359 
Rádium Ra 88 Radium 226,0254 
Radón Rn 86 Radon 222,0176 
Rénium Re 75 Rhenium 186,207 
Ródium Rh 45 Rhodium 102,9055 
Rubídium Rb 37 Rubidium 85,4678 
Ruténium Ru 44 Ruthenium 101,07 
Samárium Sm 62 Samarium 150,36 
Selén Se 34 Selenium 78,96 
Síra S 16 Sulfur 32,066 
Skandium Sc 21 Scandium 44,95591 
Sodík Na 11 Natrium 22,989768 
Striebro Ag 47 Argentum 107,8682 
Stroncium Sr 38 Strontium 87,62 
Tálium Tl 81 Thallium 204,3833 
Tantal Ta 73 Tantalum 180,9479 
Technécium Tc 43 Technetium 97,9072 
Telúr Te 52 Tellurium 127,6 
Terbium Tb 65 Terbium 158,92534 
Titán Ti 22 Titanium 47,88 
Tórium Th 90 Thorium 232,0381 
Túlium Tm 69 Thulium 168,93421 
Uhlík C 6 Carboneum 12,011 
Urán U 92 Uranium 238,0289 
Vanád V 23 Vanadium 50,9415 
Vápnik Ca 20 Calcium 40,078 
Vodík H 1 Hydrogenium 1,00794 
Volfrám W 74 Wolframium 183,85 
Xenón Xe 54 Xenon 131,29 
Yterbium Yb 70 Ytterbium 173,04 
Ytrium Yt 39 Yttrium 88,90585 
Železo Fe 26 Ferrum 55,847 
Zinok Zn 30 Zincum 65,39 
Zirkónium Zr 40 Zirconium 91,224 
Zlato Au 79 Aurum 196,96654 
105.Prvok Unp 105 Unnilpentium 262,1138 
106.Prvok Unh 106 Unnilhexium 263,9182 
107.Prvok Uns 107 Unnilseptium 262,1229 
108.Prvok Uno 108 Unniloktium 265 
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Tabuľka 4: Grécka abeceda 
 
Písmeno Názov Ekvivalent Písmeno Názov Ekvivalent 
Α α alfa a N ν ní n 
Β β beta b Ξ ξ ksí x 
Γ γ gama g alebo n O ο omikron o 
∆ δ delta d Π π pí p 
Ε ε epsilon e Ρ ρ ró r 
Ζ ζ zéta z Σ σ sigma s 
Η η éta é T τ tau t 
Θ θ théta th Y υ ypsilon y alebo u 
Ι ι ióta i Φ ϕ fi f 
Κ κ kapa k Χ χ chí ch 
Λ λ lambda l Ψ ψ psí ps 
Μ µ mí m Ω ω omega ó alebo o 
 

Tabuľka 5: Základné fyzikálno — chemické konštanty 
 
konštanta hodnota symbol jednotka 
atómová hmotnostná jednotka 1,6606.10-27 u kg 
Avogadrova konštanta 6,0221.1023 NA mol-1

elementárny náboj 1,6022.10-19 e C 
Faradayova konštanta 96 484,56 F C . mol-1

Planckova konštanta 6,6262.10-34 h J . s 
pokojová hmotnosť elektrónu 9,1095.10-31 me kg 
normálny molový objem ideálneho plynu 22,414.10-3 Vmn m3 . mol-1

normálna teplota 273,15 T0, Tn K 
normálny tlak 101325 p0, pn Pa 
štandardná teplota 298,15 Tšt K 
štandardný tlak 101325 pšt Pa 
molová plynová konštanta 8,31441 R J . K-1 . mol-1

 

Tabuľka 6: Násobky a diely základných a odvodených jednotiek SI 
 

zlomok predpona značka násobok predpona značka 
10-1 deci d 10 deka da 
10-2 centi c 102 hekto h 
10-3 mili m 103 kilo k 
10-6 mikro µ 106 mega M 
10-9 nano n 109 giga G 
10-12 piko p 1012 tera T 
10-15 femto f 1015 exa E 
10-18 atto a 1018 peta P 
10-21 zepto z    
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PREDSLOV 
 

Predložený učebný text je určený študentom Hutníckej fakulty Technickej 
univerzity ako aj poslucháčom iných fakúlt, kde je chémia súčasťou zvoleného 
odboru. Dopĺňa stredoškolské učebnice chémie o súbor úloh, ktorého cieľom je 
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1. Základné pojmy 

1.1. Zloženie látok (elementárne častice, mikročastice), rozdelenie látok (podľa 
skupenstva, vnútornej stavby, počtu zložiek a fáz)  

 
1. Ako sa rozde ľujú látky pod ľa vnútornej štruktúry? 
 
2. Chemicky čistá látka môže by ť:  

a) len prvok  
b) len zlúčenina  
c) prvok alebo zlúčenina 

 
3. Definujte chemický prvok. 
 
4. Prvok je látka zložená z atómov s rovnakým:  

a) protónovým číslom  
b) nukleónovým číslom  
c) počtom protónov a elektrónov 

 
5. Definujte chemickú zlú čeninu. 
 
6. Uveďte mikro častice, ktoré predstavujú základné stavebné jednotk y čistých 

látok. 
 
7. Vyberte z uvedených príkladov chemické prvky: 

a) H2 
b) HCl 
c) O3 
d) H2SO4 
e) H2O 
f) Mg(OH)2 
g) Cu 
h) P4 

 
8. Ktoré z vybraných príkladov chemických prvkov ( č. 6) sú v atómovej forme?  
 
9. Ktoré z vybraných príkladov chemických prvkov ( č. 6) sú v molekulovej forme?  
 
10. Vyberte z nasledujúcich príkladov chemické zlú čeniny: 

a) F2        
b) NaCl        
c) He 
d) H2O  
e) HNO3 
f) N2      
g) CO2       
h) Fe(OH)3  
i) Cr 

 
11. Uveďte tri základné stavebné častice atómov (elementárne častice): 
 

12. V zápise Fe56
26  protónové číslo je:  

a) 56  
b) 30  
c) 26 
d) 82 
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13. Počet elementárnych častíc v atóme P31

15  je:  
a) 15p+, 15n0,16e-  
b) 15p+, 16n0,15e-  
c) 31p+, 15n0, 31e- 

 
14. Počet elementárnych častíc v katióne +311

5 B  je:  
a) 5p+, 6n0, 5e- 
b) 5p+, 6n0, 8e- 
c) 5p+, 6n0, 2e- 

 
15. Počet elementárnych častíc v anióne −232

16 S  je:  
a) 16p+, 16n0,14e- 
b) 16p+, 16n0,18e- 
c) 16p+, 16n0,16e- 

 
16. Atómy prvkov ,1

1H H2
1  a H3

1 majú:  
a) rovnaký počet protónov a neutrónov  
b) rôzny počet nukleónov  
c) rovnaký počet protónov a elektrónov 

 

17. Atómy prvkov ,16
8O O16

8  a O16
8  majú: 

a) rovnaké protónové číslo 
b) rovnaké nukleónové číslo 
c) rovnaký počet protónov a neutrónov 
d) rôzny počet nukleónov 

 
18. Atómy prvkov ,1

1H H2
1  a H3

1 majú: 
a) rovnaké protónové číslo  
b) rovnaký počet protónov a neutrónov 
c) rôzny počet nukleónov  
d) rovnaký počet protónov a rôzny počet neutrónov 
 

19. Ako sa rozde ľujú látky pod ľa skupenstva? 
 
20. Skratka (g) je ozna čenie pre skupenstvo:  

a) kvapalné  
b) tuhé 
c) plynné 

  
21. Zápis H 2O (s) označuje:  

a) vodu  
b) ľad  
c) paru 

  
22. Zapíšte skrátene:  

a) kvapalnú ortuť  
b) plynný oxid dusný „rajský plyn“ 
c) tuhý oxid uhličitý „suchý ľad“ 
d) kvapalnú vodu 
e) plynný kyslík 
f) tuhý chlorid sodný 
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23. Doplňte dvojice – skupenstvá daných zmesí a príklady jed notlivých zmesí pod ľa 

skupenstva: 
zmes tuhá kvapalná plynná 

a) vodný plyn (CO+H2)    
b) roztok NaCl    
c) žula    
d)   ●  
e)   ● 
f)  ●   

 
24. Zmes piesku (SiO 2) a soli (NaCl) je sústava: 

a) homogénna, dvojzložková, dvojfázová 
b) homogénna, dvojzložková, jednofázová 
c) heterogénna, dvojzložková, dvojfázová 

 
25. 35%-ný vodný roztok HCl je sústava:  

a) heterogénna, dvojzložková, dvojfázová  
b) homogénna, dvojzložková, jednofázová  
c) heterogénna, jednozložková, dvojfázová 

  
26. Zmes destilovanej vody, NaCl a železných pilín je sústava:  

a) homogénna, trojzložková, jednofázová  
b) heterogénna trojzložková, trojfázová  
c) heterogénna, trojzložková, dvojfázová 

 
27. Uveďte príklad 4-zložkovej, 3-fázovej sústavy a posú ďte, či je sústava: 

a) homogénna 
b) heterogénna 

 
28. Uveďte príklad 3-zložkovej, 2-fázovej sústavy a posú ďte, či je sústava: 

a) homogénna 
b) heterogénna 
 

29. V zmesi, ktorá sa skladá z 18%-ného roztoku kys eliny chlorovodíkovej a piesku,  
vymenujte: 
a) zložky_________________________________   a určte ich počet: ____________ 
b) fázy ___________________________________ a určte ich počet: ____________ 
c) Navrhnite separačnú metódu na oddelenie piesku od roztoku kyseliny 

chlorovodíkovej:  _______________ 
 

30. Pomenujte zložky a fázy a ur čte ich po čet v zmesi piesku, roztoku chloridu 
sodného a železných pilín: 
a) zložky __________________________________________  počet   ___________ 
b) fázy    __________________________________________   počet  ___________ 
c) Navrhnite separačnú  metódu  na oddelenie chloridu sodného z roztoku:________ 

 
31. Na základe akej odlišnej fyzikálnej vlastnosti sa separujú homogénne zmesi 

roztokov pri destilácii: 
a) teplota varu 
b) hustota 
c) veľkosť častíc 
d) magnetizmus 
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32. Vytvorte správne dvojice – prira ďte separa čnú metódu k rozdielnej fyzikálnej 
vlastnosti  zložiek zmesi  

Separačná metóda Rozdielna fyzikálna vlastnosť 
a) sedimentácia 1. magnetizmus  
b) filtrácia 2. rozpustnosť (produkt je tuhá látka) 
c) extrakcia 3. hustota 
d) sublimácia 4. zmáčavosť 
e) magnetická separácia 5. teplota varu 
f) destilácia 6. rozpustnosť (produkt je roztok zložky) 
g) kryštalizácia 7. veľkosť častíc 
h) flotácia 8. schopnosť sublimovať 

 
33. Ako sa rozde ľujú sústavy pod ľa výmeny s okolím? 
 
34. Podľa typu sústav dopl ňte do tabu ľky, čo si vymie ňa sústava s okolím: 

vymieňa si s okolím sústava 
látky energiu 

otvorená   
uzavretá   
izolovaná   

 
 
Správne odpovede: 
 

1. čisté látky (chemické indivíduá) 
a zmesi látok 

2. c 
3. látka zložená z atómov s rovnakým 

protónovým číslom 
4. a 
5. látka zložená z dvoch alebo viacerých 

atómov s rôznym protónovým číslom 

23. zmes tuhá kvap. plynná 
vodný plyn    ● 
roztok NaCl  ●  
žula ●   
10% HNO3  ●  
vzduch   ● 
bronz ●    

6. atómy, molekuly, ióny 24. c 
7. a, c, g, h 25. b 
8. g 26. c 
9. a, c, h 27. voda, NaCl, Fe, SiO2/b 

10. b, d, e, g, h 28. voda, NaCl, olej/b 
11. elektróny, protóny a neutróny 29. a) voda, HCl, piesok/3 zložky 
12. c  b) kvapalná, tuhá/2 fázy 
13. b  c) filtrácia 
14. c 30. a) piesok, voda, NaCl, Fe/4 zložky 
15. b  b) kvapalná, 2xtuhá/3 fázy 
16. b, c  c) kryštalizácia 
17. a, b, c 31. a 
18. a, c, d 32. a3, b7, c6, d8, e1, f5, g2, h4 
19. tuhé, kvapalné, plynné 33. otvorená, uzavretá, izolovaná 
20. c   
21. b 
22. Hg(l); N2O(g); CO2(s); H2O(l); O2(g);  

 NaCl(s) 
  
  

34. vymieňa si s okolím 
sústava 

látky energiu 
otvorená áno áno 
uzavretá nie áno 
izolovaná nie nie  
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1.2. Základy názvoslovia anorganických látok (elektronegativita, oxidačné číslo), 
pravidlá ur čovania oxida čných čísel (maximálne kladné, maximálne záporné), 
ióny (zápis vzniku iónov elektrónovými rovnicami).  

 
1. Elektronegativita je miera schopnosti atómu: 

a) odpudzovať elektróny 
b) priťahovať elektróny 
c) odštepovať protón 
d) tvoriť elektroneutrálne molekuly 

 
2. Z uvedených prvkov má najnižšiu elektronegativit u: 

a) vodík 
b) fluór 
c) francium 
d) kyslík 

 
3. Z uvedených prvkov má najnižššiu elektronegativi tu:  

a) lítium  
b) cézium 
c) dusík 
d) chlór 
 

4. Z uvedených prvkov má najvyššiu elektronegativit u: 
a) hélium 
b) fluór 
c) francium 
d) kyslík 

 
5. Elektronegativita kovov je: 

a) nízka 
b) vysoká 
c) nulová 
d) rovnaká 

 
6. Elektronegativita nekovov je: 

a) nízka 
b) vysoká 
c) nulová 
d) rovnaká 

 
7. Medzi kovy patrí:  

a) ortuť  
b) kremík  
c) bróm 
d) fosfor 
e) titán 

 
8. Ktoré z uvedených prvkov nepatria medzi kovy: 

a) síra 
b) francium 
c) bór 
d) horčík 
e) argón 
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9. Ktoré z uvedených prvkov sú plyny: 
a) hélium 
b) chróm 
c) uhlík 
d) chlór  
 

10. Medzi nekovy patria: 
a) kobalt 
b) arzén 
c) neón 
d) uhlík 
e) dusík 

 
11. Číslo periódy, v ktorej sa prvok nachádza, udáva po čet:  

a) elektrónov na valenčnej vrstve  
b) kruhových dráh, po ktorých obiehajú elektróny okolo jadra  
c) protónov v jadre atómu 

 
12. Číslo skupiny, v ktorej sa prvok nachádza, udáva po čet:  

a) elektrónov na valenčnej vrstve  
b) kruhových dráh, po ktorých obiehajú elektróny okolo jadra  
c) protónov v jadre atómu 

 
13. Počet valen čných elektrónov prvkov VI. A podskupiny j e: 

a) 2  
b) 6  
c) -2 

 
14. Oktet je:  

a) 6 elektrónov na valenčnej vrstve  
b) 2 elektróny na valenčnej vrstve  
c) 8 elektrónov na valenčnej vrstve 

 
15. Dublet je:  

a) 6 elektrónov na valenčnej vrstve  
b) 2 elektróny na valenčnej vrstve  
c) 8 elektrónov na valenčnej vrstve 

 
16. Prvky VIII.A skupiny majú na valen čnej sfére: 

a) dublet 
b) oktet 
c) osem elektrónov 
d) dva elektróny 

 
17. Vodík H1

1  vytvorí prijatím 1 elektrónu:  
a) oktet  
b) dublet  
c) žiadna možnosť nie je správna 

 
18. Lítium Li6

3 vytvorí odovzdaním 1 elektrónu:  
a) dublet  
b) oktet  
c) žiadna možnosť nie je správna 
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19. Síra S32
16 vytvorí prijatím 2 elektrónov: 

a) žiadna možnosť nie je správna 
b) oktet  
c) dublet  
 

20. Oxidačné číslo prvku v nezlú čenom stave je:  
a) VIII  
b) -VIII  
c) 0 

 
21. Oxidačné číslo v P 4  je: 

a) IV 
b) –I 
c) 0 
d) -IV  

 
22. Oxidačné číslo alkalických kovov v zlú čenine je:  

a) I  
b) -I  
c) –VII 
d) 0 

 
23. Oxidačné číslo kyslíka v zlú čenine (okrem peroxidov) je:  

a) VI  
b) -II  
c) -VI 

 
24. Oxidačné číslo v molekule ozónu O 3 je:  

a) VI  
b) -II  
c) 0 
d) –I/3 

 
25. Maximálne kladné oxida čné číslo sa rovná:  

a) číslu podskupiny prvku  
b) zápornému číslu podskupiny prvku 
c) je daný rozdielom medzi číslom podskupiny prvku a osmičkou 

 
26. Maximálne záporné oxida čné číslo sa rovná:  

a) číslu podskupiny prvku  
b) zápornému číslu podskupiny prvku 
c) je daný rozdielom medzi číslom podskupiny prvku a osmičkou 

 
27. Maximálne kladné oxida čné číslo kremíka je:  

a) 0  
b) VI  
c) IV 
d) -IV 

 
28. Maximálne kladné oxida čné číslo fluóru je:  

a) I  
b) VII  
c) Neexistuje 
d) -I 
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29. Maximálne záporné oxida čné číslo dusíka je:  
a) -I  
b) -III  
c) –V 
d) V 

 
30. Určte maximálne kladné a maximálne záporné oxida čné číslo uhlíka                     

v zlúčeninách: 
a) maximálne kladné oxidačné číslo je: 
b) maximálne záporné oxidačné číslo je:  

 
31. Zapíšte elektrónovou rovnicou vznik iónov selén u ak: 

a) atóm selénu odovzdá 4 elektróny 
b) atóm selénu prijme 2 elektróny  
c) atóm selénu odovzdá 6 elektrónov 
Na základe zápisu určte, ktorý z uvedených dejov vyjadruje vznik selenidového aniónu 
(správnu možnosť zakrúžkujte).     

 
32. Dusi čný katión N 5+ vznikne, ak: 

a) atóm dusíka prijme 5 elektrónov 
b) atóm dusíka odovzdá 5 elektrónov 
c) dusík s oxidačným číslom III odovzdá 2 elektróny 
d) dusík s oxidačným číslom I prijme 4 elektróny 

 
33. Nitridový anión N 3- vznikne, ak:  

a) atóm dusíka odovzdá 3 elektróny  
b) neexistuje  
c) atóm dusíka prijme 3 elektróny  

 
34. Zapíšte elektrónovou rovnicou vznik: 

a) chloridového aniónu z atómu chlóru                          
b) ciničitého katiónu z atómu cínu 

  
35. Zapíšte elektrónovou rovnicou vznik: 

a) vápenatého katiónu z atómu vápnika 
b) bromidového aniónu z atómu brómu 

 
36. Zapíšte elektrónovou rovnicou vznik: 

a) fosforečného katiónu z fosforitého katiónu 
b) sulfidového aniónu zo siričitého katiónu 
c) chloristého katiónu z chloridového aniónu 

 
Správne odpovede: 
 

1. b 22. a 
2. c 23. b 
3. b 24. c 
4. b 25. a 
5. a 26. c 
6. b 27. c 
7. a, e 28. b 
8. a, c, e 29. c 
9. a, d 30. IV,-IV 

10. c, d, e 31. a) Se - 4e- → Se4+ 
11. b  b) Se + 2e- → Se2-  
12. a  c) Se - 6e- → Se6+ 
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13. b 32. b, c 
14. c 33. c 
15. b 34. a) Cl + 1e- → Cl1- 
16. a, b, c, d  b) Sn - 4e- → Sn4+ 
17. b 35. a) Ca - 2e- →Ca2+  
18. a  b) Br + 1e- → Br1- 
19. b 36. a) P3+ - 2e- → P5+ 

20. c  b) S4+ + 6e- → S2- 

21. c  c) Cl1- - 8e- → Cl7+ 
 
 
1.3. Názvoslovie anorganických zlú čenín  
 
1. Oxidy vznikajú reakciou prvku s:  

a) vodou  
b) vodíkom  
c) kyslíkom 
  

2.  Kyslík má v oxidoch oxida čné číslo:  
a) 0 
b) -II  
c) –I 

  
3. Oxida čné číslo uránu v zlú čenine UO 2 je:  

a) II  
b) IV  
c) VI 

    Zlúčenina UO2 má názov ______________ 
 
4. Oxid antimoni čný má vzorec  

a) Sb2O5 
b) Sb2O3 
c) SbO2 

 
5. V zlúčeninách s nekovmi má vodík oxida čné číslo:  

a) -I  
b) I  
c) –I, I 
d) II, -II 

 
6. Oxida čné číslo atómu vodíka v zlú čenine amoniaku a hydridu vápenatého je: 

a) III a II 
b) –III a –II 
c) I 
d) I a -I 

 
7. Sulfán (sírovodík) má vzorec:  

a) HS  
b) SH  
c) H2S 

 
8. Amoniak má vzorec: 

a) NH4  
b) NH3  
c) HN3  
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9. Zlúčenina SiH 4 má názov:  
a) hydrid kremičitý  
b) stibán  
c) silán 

 
10. Zlúčenina PH 3 má názov:  

a) plumbán  
b) polán  
c) fosfán 

 
11. Vodík má v zlú čenine BeH 2 oxida čné číslo: 

a) I  
b) 0 
c) -I 

 
12. Bromovodík má vzorec:  

a) HBr  
b) BrH  
c) H2Br 

 
13. Zlúčenina H 2Se má názov:  

a) hydrid selénový  
b) selenovodík  
c) sulfán 

 
14. Hydroxidy vznikajú pri reakcii:  

a) oxidov nekovov s vodou  
b) oxidov kovov s nízkym oxidačným číslom s vodou  
c) oxidov kovov s vodíkom 

 
15. Oxidačné číslo hydroxidového aniónu je:   

a) -I  
b) -II  
c) 0 

 
16. Určte vzorce oxidov, z ktorých vznikli tieto hydroxidy :  

a) NaOH  
b) Be(OH)2  
c) Zn(OH)2 

 
17. Uveďte vzorce hydroxidov, ktoré vzniknú reakciou týchto  oxidov s vodou:  

a) K2O  
b) MgO  
c) CaO 

 
18. Hydroxid hlinitý má vzorec:  

a) Al(OH)3  
b) Al(OH)2  
c) AlOH 

 
19. Zlúčenina LiOH má názov:  

a) hydroxid litnitý  
b) hydroxid lítiumný  
c) hydroxid lítny 

 



Seminár z chémie 

 12 

20. Hydroxid železnatý má vzorec:  
a) Fe(OH)3  
b) Fe(OH)2  
c) Fe(OH)4 

 
21. Zlúčenina Sn(OH) 2 má názov:  

a) hydroxid cinatý  
b) hydroxid ciničitý  
c) hydroxid cinitý 

 
22. Kyselina musí ma ť vždy vo svojej molekule:  

a) kyslík  
b) vodík  
c) dusík 

 
23. Kyselina sírovodíková (sulfánová) má vzorec:  

a) HS 
b) H2SO3  
c) H2S 

 
24. Vzorec HCl patrí kyseline:  

a) chlorovodíkovej  
b) chlornej  
c) chlórovej 

 
25. Číslovková predpona pre ozna čenie 2 atómov vodíka v molekule kyseliny je:  

a) tetra- 
b) di-  
c) dvoj- 

 
26. Zlúčenina HClO 3 je:  

a) kyselina chloritá  
b) kyselina chlorovodíková  
c) kyselina chlorečná 

 
27. Zlúčenina H 3AsO 3 má názov:  

a) kyselina trihydrogénarzenitá  
b) kyselina trihydrogénarzeničná  
c) kyselina arzenovodíková 

 
28. Vzorec kyseliny dihydrogénwolfrámovej je:  

a) H2W  
b) H2WO4  
c) H2WO3 

 
29. Vzorec  kyseliny trihydrogénboritej je:  

a) H3BO4  
b) H3BO3  
c) HBO2 

 
30. Vzorec kyseliny trihydrogénvanadi čnej je:  

a) HVO3  
b) H3VO4  
c) H5VO5 
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31. Napíšte vzorce kyselín, ktoré vzniknú reakciou nasledujúcich oxidov s vodou :  
a) N2O5  
b) Br2O  
c) SO2 

 
32. Napíšte vzorce kyselín, ktoré vzniknú reakciou nasledujúcich oxidov s rôznym 

množstvom vody:  
a) P2O5  
b) CrO3  
c) As2O3 

 
33. Uveďte vzorce oxidov, z ktorých vznikli tieto kyseliny:  

a) HClO3  
b) H2PbO3  
c) HNO2 

 
34. Pre vyzna čenie po čtu aniónov vo vzorci sa používa predpona:  

a) di-  
b) bis-  
c) dvoj- 

 
35. Fosfore čnan hlinitý je so ľ, ktorá vznikla pri neutralizácii hydroxidu hlinité ho        

s kyselinou:  
a) fosforitou  
b) fosforečnou  
c) fosfornou 
d) fosfornatou 

 
36. Chlorid hore čnatý je so ľ, ktorá vznikla reakciou hydroxidu hore čnatého              

s kyselinou :  
a) chlorečnou  
b) chloristou  
c) chlorovodíkovou 
d) chlórnou 

 
37. Zlúčenina CuS sa volá:  

a) síran meďný  
b) sulfid meďnatý  
c) síran meďnatý 

 
38. Bis(fosfore čnan) trivápenatý má vzorec:  

a) Ca3(PO4)2  
b) Ca3(PO3)2  
c) CaPO4 

 
39. Tris(dusitan) hlinitý má vzorec:  

a) AlN  
b) Al(NO3)3  
c) Al(NO2)3 

 
40. Zlúčenina Fe(ClO 4)3 sa volá:  

a) chlorid železitý  
b) tris(chlorečnan) železitý  
c) tris(chloristan) železitý 
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41. Vzorec LiH 2PO4  má názov :  
a) hydrogénfosforitan lítny  
b) dihydrogénfosforitan lítny  
c) dihydrogénfosforečnan lítny 
d) hydrogénfosforitan dilítny  
 

42. Chróm má oxida čné číslo + VI v zlú čeninách: 
a) MgCrO4 
b) K2Cr2O7 
c) CrO3 
d) Cr2O3 
e) Cr(OH)3 

 
43. Kremík má oxida čné číslo + IV v zlú čeninách: 

a) Na4SiO4 
b) K2SiO3 
c) H4SiO3 
d) SiO2  

 
44. Arzén má oxida čné číslo + V v zlú čeninách: 

a) Na3AsO3 
b) Na3AsO4 
c) KH2AsO4 
d) AgH2AsO3 
e) Rb2As4O7 

 
45. Oxidačné číslo atómu kyslíka v oxide ortu ťnatom a v peroxide vodíka  je: 

a) II a –II 
b) –II a –I 
c) II a I 
d) I a -I 

 
46. Určte oxida čné čísla dusíka v zlú čeninách: 

a) NH4Cl 
b) NO 
c) NaNO2 
d) Ca(NO3)2 
e) NH3 
f) Mg3N2 

 
47. Určte oxida čné čísla všetkých prvkov v týchto zlú čeninách a pomenujte ich:  

a) CaCO3 
b) Na2PbO2  
c) Al(ClO3)3 
d) Be3(AsO3)2  

 
48. Napíšte vzorce a názvy zlú čenín, ktoré vzniknú reakciou nasledujúcich oxidov s  

vodou:  
a) CaO 
b) Cl2O7 
c) Na2O 
d) Cr2O3 
e) SO3 
Ktoré z uvedených oxidov sú kyselinotvorné a ktoré sú zásadotvorné? 
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49.  Pomenujte tieto zlú čeniny:  
a) H2Te 
b) SnO2 
c) LiOH 
d) TiI4 
e) ZnSe 
f) MoS3 
g) Mg3N2 

 
50. Napíšte vzorce týchto zlú čenín:  

a) fluorid hlinitý 
b) sulfid bizmutitý 
c) bromid olovnatý 
d) jodid strieborný 
e) chlorid vanadičný 
f) fosfid kademnatý 
g) karbid kremičitý 

 
51. Napíšte názvy týchto kyselín: 

a) H3AsO3 
b) H2WO4 
c) H4SiO4 
d) HBrO 
e) HBO2 

 
52. Napíšte vzorce týchto kyselín: 

a) kyselina tetrahydrogénxenoničelá 
b) kyselina bizmutitá 
c) kyselina hexahydrogéntelúrová 
d) kyselina renistá 
e) kyselina trihydrogénfosforitá 

 
53. Napíšte vzorce týchto zlú čenín: 

a) arzenitan draselný 
b) kremičitan bárnatý  
c) zinočnatan dilítny  
d) tris(síran) diželezitý 
e) bis(chlorečnan) meďnatý 
f) tetrakis(brómnan) zirkoničitý 

 
54. Pomenujte tieto zlú čeniny:  

a) KClO3 
b) TlNO3 
c) NaSbO2 
d) Mg(H2AsO4)2 
e) NH4HCO3 
f) Li2Cr2O7 

 
55. Napíšte vzorce týchto zlú čenín:  

a) kyselina tetrahydrogéndiantimonitá 
b) kyselina pentahydrogéntrifosforečná 
c) kyselina dihydrogéntrichrómová 
d) disiričitan dicézny 
e) bis(hydrogéndisíran) galitý 
f) dihydrogéndiarzeničnan difrancný 
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Správne odpovede: 
 

1. c 48. Ca(OH)2–hydroxid vápenatý    
2. b  HClO4–kyselina chloristá     
3. b  NaOH–hydroxid sodný           
4. a  Cr(OH)3–hydroxid chromitý     
5. b  H2SO4–kyselina dihydrogénsírová 
6. d  Zásadotvorné: CaO,Na2O,Cr2O3 
7. c  Kyselinotvorné: Cl2O7, SO3 
8. b 49. telúrovodík (telán)   
9. c  oxid cíničitý 

10. c  hydroxid lítny      
11. c  jodid titaničitý 
12. a  selenid zinočnatý 
13. b  sulfid molybdénový 
14. b  nitrid horečnatý 
15. a 50. AlF3  
16. Na2O,BeO,ZnO    Bi2S3 
17. KOH,Mg(OH)2,Ca(OH)2  PbBr2 

18. a  AgI 
19. c  VCl5 
20. b  Cd3P2 
21. a  SiC 
22. b 51. kyselina trihydrogenarzenitá 
23. c  kyselina dihydrogénvolfrámová 
24. a  kyselina tetrahydrogénkremičitá 
25. b  kyselina brómna 
26. c  kyselina boritá 
27. a 52. H4XeO6 

28. b  HBiO2 
29. b  H6TeO6 

30. b  HReO4 
31. HNO3, HBrO, H2SO3  H3PO3 

32. H4P2O7, H4CrO5, H4As2O5 53. KAsO2   
33. Cl2O5, PbO2, N2O3  BaSiO3 
34. b  Li2ZnO2 
35. b  Fe2(SO4)3 
36. c  Cu(ClO3)2 

37. b  Zr(BrO)4      
38. a 54. chlorečnan draselný    
39. c  dusičnan tálny  
40. c  antimonitan sodný  
41. c  bis(dihydrogénarzeničnan) horečnatý  
42. a, b, c  hydrogénuhličitan amónny  
43. a, b, d  dichroman dilítny 
44. b, c 55. H4Sb2O5    
45. b  H5P3O10 
46. –III, II, III, V, -III, -III  H2Cr3O10 

47. CaIICIVO3
-II–uhličitan vápenatý   Cs2S2O5 

 Na2
IPbIIO2

-II–olovnatan disodný       Ga(HS2O7)2 
 AlIII(ClVO3

-II)3
-I–tris(chlorečnan) hlinitý  Fr2H2As2O7 

 Be3
II(AsIIIO3

-II)2
-III–bis(arzenitan) triberýlnatý   
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1.4. Látkové množstvo, zloženie látok 
 
1. Na vyjadrenie ve ľkého po čtu častíc (atómov/molekúl/iónov...) v látke  sa zaviedl a 

v SI nová fyzikálna veli čina: 
a) hmotnosť 
b) molová hmotnosť 
c) látkové množstvo 
d) objem 

 
2. Mol je jednotka:  

a) molovej hmotnosti  
b) látkového množstva 
c) molekulovej hmotnosti 

 
3. 1 mol: 

a) také množstvo látky, v ktorom sa počet stavebných častíc (atómov/molekúl/iónov) 
rovná počtu atómov v 12 g uhlíka C12

6  

b) také množstvo látky, v ktorom sa počet stavebných častíc (atómov/molekúl/iónov) 
rovná počtu atómov v 0,012 kg nuklidu uhlíka C12

6  

c) akejkoľvek látky obsahuje 6,022.1023 častíc (atómov/molekúl/iónov) 
 
4. Avogadrova konštanta: 

a) vyjadruje počet atómov v zlúčenine a má hodnotu 6,022.10-23 mol-1 
b) vyjadruje počet častíc v látkovom množstve 1 mol a má hodnotu 6,022.10-23 mol-1 
c) vyjadruje počet častíc v zlúčenine a má hodnotu 6,022.10-23 mol-1 
d) vyjadruje počet častíc v látkovom množstve 1 mol a má hodnotu 6,022.1023 mol-1 

 
5. Hodnota látkového množstva sa vyjadrí ako: 

a) 
N

N
n A=                             

b) ANNn .=                          

c) 
AN

N
n =                 

             
6. Látky sú zložené zo základných častíc: 

a) atómy 
b) prvky 
c) molekuly 
d) Ióny 
e) zlúčeniny 
f) elektróny 
g) moly 
 

7. Atómy: 
a) sú základné stavebné častice chemických látok 
b) skladajú sa z troch druhov mikročastíc: elektrónov, protónov a nukleónov 
c) skladajú sa z troch druhov mikročastíc: elektrónov, protónov a neutrónov 
 

8. Zápis atómu vyjadruje: 
a) chemická značka 
b) chemický vzorec 
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9. Molekuly: 
a) sú stavebné častice chemických látok 
b) sú zložené z jedného alebo viacerých zlúčených atómov 
c) sú zložené z dvoch alebo viacerých zlúčených atómov 
d) atómy v molekule nie sú viazané chemickou väzbou 
e) atómy v molekule sú viazané chemickou väzbou 
f) sú tvorené atómami jedného prvku alebo atómami rôznych prvkov 
g) sú tvorené len atómami jedného prvku  
h) sú tvorené len atómami rôznych prvkov 

 
10. Zloženie molekuly – po čet a druh atómov vyjadruje: 

a) chemická značka 
b) chemický vzorec 
 

11. Ktoré z uvedených látok sú atómy prvkov? 
a) O2 
b) O3 
c) Li 
d) Au 
e) H2O2 
f) HI 

 
12. Ktoré z uvedených látok sú molekuly prvkov a zl účenín? 

a) P4 
b) HCl 
c) O3 
d) Fe 
e) CaCO3  
f) Na 
 

13. Ktoré z uvedených látok sú molekuly zlú čenín: 
a) S8 
b) H2O 
c) N2 
d) CH4 
e) CuSO4 . 5H2O 
f) Ni 

 
14. Vyberte pravdivé tvrdenie: 

a) molekula vodíka H2 je zlúčenina 
b) molekula chloridu sodného NaCl je zlúčenina 
c) atóm draslíka K je prvok 
d) atóm jódu I2 je prvok 
 

15. Zápis 1 As 2O5 vyjadruje: 
a) 1 molekula As2O5 
b) 1 mol molekúl As2O5 
c) 7 molekúl As2O5 
d) 7 molov molekúl As2O5 
 

16. Zápis 3 Ca(OH) 2 vyjadruje: 
a) 15 molekúl As2O5 
b) 15 molov molekúl As2O5 
c) 3 molekuly Cr(OH)3 
d) 3 moly molekúl Cr(OH)3 
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17. Zápis 1 Cr vyjadruje: 

a) 1 molekula Cr 
b) 1 mol molekúl Cr 
c) 1 atóm Cr 
d) 1 mol atómov Cr 

 
18. Zápis 2 N 2 vyjadruje: 

a) 2 molekuly N2 
b) 2 moly molekúl N2 
c) 2 atómy N2 
d) 2 moly atómov N2 

 
19. V zápise 1 P 4 index 4 udáva: 

a) 4 molekuly fosforu 
b) 4 atómy fosforu  
c) 4 moly molekúl fosforu  
d) 4 moly atómov fosforu 
e) 4.6,022.1023 molekúl fosforu  
f) 4.6,022.1023 atómov fosforu 
 

20. V zápise 1 Al 2S3 indexy 2 a 3 udávajú: 
a) 2 atómy hliníka a 3 atómy síry 
b) 2 molekuly hliníka a 3 molekuly síry 
c) 2 moly atómov hliníka a 3 moly atómov síry 
d) 2 moly molekúl hliníka a 3 moly molekúl síry 
e) 2.6,022.1023 atómov hliníka a 3.6,022.1023 atómov síry 
f) 2.6,022.1023 molekúl hliníka a 3.6,022.1023 molekúl síry 

 
21. Koľko atómov kyslíka obsahuje 2.10 5 molekúl ozónu?  
  
22. Koľko atómov jódu obsahuje 2.10 5 molekúl jódu? 
  
23. Koľko atómov chlóru obsahuje 20 molekúl chloridu vápen atého? 
 
24. Koľko atómov je v 1 molekule uhli čitanu disodného?   
 
25. Koľko atómov vodíka obsahuje 100 molekúl sulfidu amónn eho?  

 
26. Koľko atómov obsahuje 300 molekúl peroxidu vodíka? 
 
27. Koľko atómov dusíka obsahuje 50 molekúl bis(dusi čnanu) me ďnatého?  
 
28. Koľko molekúl oxidu me ďného sa nachádza v 1 mole oxidu me ďného?  
 
29. Koľko molekúl vody sa nachádza v 7 moloch vody?  
 
30. Koľko molekúl kyseliny dusi čnej sa nachádza v 1000 moloch kyseliny dusi čnej?  
  
31. Koľko atómov obsahuje 1 mol neónu?   

 
32. Koľko atómov arzénu je v 1 mole oxidu arzenitého? 
  
33. Koľko atómov chlóru je v 5 moloch chloridu hlinitého? 
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34. Koľko atómov kyslíka je v 35 moloch hydroxidu železité ho?   
 
35. Koľko atómov je v 10 moloch kyseliny trihydrogénborite j? 
 
36. Koľko atómov vodíka je v 10 6 moloch amoniaku? 
 
37. Koľko atómov je v 550 moloch hydridu hore čnatého? 
 
38. Koľko molov a ko ľko atómov  kyslíka obsahuje 6 molov oxidu fosfore čného ? 

a) 6 molov / 6.6,022.1023 atómov 
b) 5 molov / 5.6,022.10-23 atómov 
c) 30 molov/ 30.6,022.1023 atómov 
 

39. Koľko molov a ko ľko atómov  železa obsahuje 5 molov oxidu železitého ? 
a) 10 molov / 10.6,022.1023 atómov 
b) 10 molov / 1.6,022.10-23 atómov 
c) 2 moly / 2.6,022.1023 atómov 
d) 5 molov / 5.6,022.10-23 atómov 

 
40. Koľko molov a ko ľko atómov vodíka obsahuje 10 molov metánu? 

a) 1 mol / 1.6,022.1023 atómov 
b) 40 mol / 40.6,022.1023 atómov 
c) 10 molov / 10.6,022.1023 atómov 
d) 4 moly / 4.6,022.10-23 atómov 

 
41. Vypočítajte: 

a) koľko molov striebra 
b) koľko atómov striebra obsahuje 50 molov oxidu strieborného  
 

42. Vypočítajte: 
a) koľko molov striebra 
b) koľko atómov striebra obsahuje 50 molov chloridu strieborného  

 
43. Aké látkové množstvo predstavuje 2,578.10 25 molekúl kyseliny sírovej?  
 
44. Koľko molov medi zodpovedá 6,457.10 23 atómov medi? 
 
45. Aké látkové množstvo predstavuje: 

a) 106 molekúl oxidu siričitého 
b) 106 atómov síry  

 
46. Ktoré veli činy vyjadrujú množstvo látok: 

a) látkové množstvo 
b) hustota 
c) koncentrácia 
d) hmotnosť 
e) objem 

 
47. Molová hmotnos ť látky M predstavuje: 

a) hmotnosť častíc chemicky čistej látky 
b) hmotnosť 1 molu častíc (atómov/molekúl/iónov) chemicky čistej látky 
c) hmotnosť 6,022.1023 častíc (atómov/molekúl/iónov) chemicky čistej látky 

 
 



Seminár z chémie 

 21 

48. Molová hmotnos ť látky M sa vyjadrí ako: 

a) 
M
m

M =  

b) MnM .=  

c) 
m
n

M =  

 
49. Jednotkou molovej hmotnosti je: 

a) mol  
b) g.mol-1 
c) kg.mol-1 
d) mol.g-1 
 

50. Aké látkové množstvo obsahuje (M H=1 g.mol -1; MO=16 g.mol -1; MFe=55,8 g.mol -1): 
a) 100 molekúl vody 
b) 100 gramov vody 
c) 500 atómov železa 
d) 500 gramov železa 

 
51. Akému látkovému množstvu zodpovedá 100 g oxidu strieborného (M Ag=107,9 

g.mol -1; MO=16 g.mol -1): 
a) 1,4 mol 
b) 0,43 mol 
c) 0,80 mol 
d) 1,32 mol 

 
52. Akému látkovému množstvu vody zodpovedá 63 g vo dy (M H=1 g.mol -1; MO=16 

g.mol -1): 
a) 1,6 mol 
b) 2,5 mol 
c) 1,1 mol 
d) 3,5 mol 

 
53. Hélium je vzácny plyn, ktorý sa využíva pri výs kume nízkych teplôt a v 

balónoch. Aké látkové množstvo predstavuje 6,46 g h élia? (M He=4 g.mol -1) 
 
54. Zinok je striebristý kov, ktorý sa používa na p okovovanie železa proti korózii 

a spolu s me ďou na výrobu mosadze. Vypo čítajte látkové množstvo, ktoré 
zodpovedá 23,871 g Zn. (M Zn=65,4 g.mol -1) 

 
55. Aká je hmotnos ť v gramoch 1.10 12 atómov olova? (M Pb=207,2 g.mol -1) 
 
56. Aká je hmotnos ť 2,38.1024 molekúl amoniaku? (M N=14 g.mol -1; MH=1 g.mol -1) 
 
57. Aká musí by ť hmotnos ť vápnika, aby návažok obsahoval rovnaký po čet atómov 

ako je v 10 g zinku. (M Zn=65,4 g.mol -1; MCa=40,1 g.mol -1) 
 
58. Koľko atómov zlata je v náramku, ktorého hmotnos ť je 15 g? (M Au=197 g.mol -1) 
 
59. Kremíkový čip, ktorý sa používa v integrovaných obvodoch mikro počítačov má 

hmotnos ť 5,68 mg. Ko ľko atómov sa nachádza v takomto čipe?(M Si=28,1 g.mol -1) 
 
60. Koľko molekúl sa nachádza v kvapke vody s hmotnos ťou 0,25 g? (M H=1 g.mol -1; 

MO=16 g.mol -1) 
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61. Vypočítajte, akú  hmotnos ť má 40 molov vody. (M H=1 g.mol -1; MO=16 g.mol -1) 
 
62. Pre priebeh reakcie je potrebných 0,75 molov so díka. Aká je hmotnos ť sodíka? 

(MNa=23 g.mol -1) 
 
63. Roztok obsahuje 1,8.10 20 bromidových aniónov. Aké je ich látkové množstvo? 
 
64. Aké je látkové množstvo oxidu uho ľnatého vo vzduchu, ktorý obsahuje 4,5.10 23 

molekúl CO? 
 
65. Vypočítajte: (M H=1 g.mol -1) 

a) koľko atómov predstavuje 500 molekúl vodíka 
b) koľko molov predstavuje 500 molekúl vodíka 
c) akú hmotnosť má 500 molekúl vodíka 

 
66. Vypočítajte: (M H=1 g.mol -1; MMn=54,9 g.mol -1; MO=16 g.mol -1) 

a) koľko molekúl predstavuje 8 molov kyseliny manganistej 
b) koľko atómov kyslíka predstavuje 8 molov kyseliny manganistej 
c) akú hmotnosť má 8 molov kyseliny manganistej 
 

67. Vypočítajte: (M V=50,9 g.mol -1; MO=16 g.mol -1) 
a) koľko molov predstavuje 300 g oxidu vanadičného 
b) koľko molekúl predstavuje 300 g oxidu vanadičného 
c) koľko atómov má 300 g oxidu vanadičného 

 
68. Molový zlomok zložky i v sústave je definovaný:  

a) 
c

i
i n

n
x =  

b) 
c

i
i m

m
w =  

c) 
c

i
i V

V
=ϕ  

 
69. Hmotnostný zlomok zložky i v sústave je definovaný:  

a) 
c

i
i n

n
x =  

b) 
c

i
i m

m
w =  

c) 
c

i
i V

V
=ϕ  

 
70. Molový zlomok vodíka v kyseline trihydrogénfosf orečnej je: 

a) 0,375 
b) 0,25 
c) 0,87 

 
71. Molový zlomok dusíka v bis(dusi čnane) vápenatom, ktorého vzorec je 

_____________________, je: 
a) 1/9 
b) 1/3 
c) 2/9 
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72. Molový zlomok kyslíka v pentahydráte síranu me ďnatého, ktorého vzorec je 
_____________________, je:  
a) 6/9 
b) 9/21 
c) 4/6 
 

73. Hmotnostný zlomok kyslíka vo vode je (M H=1, MO = 16):  
a) 0,75 
b) 0,32 
c) 0,89 

 
74. Vypočítajte hmotnostný zlomok vodíka v amoniaku (M N=14 g.mol -1; MH=1 g.mol -1) 
 
75. Vypočítajte hmotnostný zlomok sodíka v sulfide sodnom (M Na=23 g.mol -1; MS=32 

g.mol -1): 
 
76. Vypočítajte hmotnostný zlomok vody v heptahydráte síranu  horečnatého 

(MMg=24,3 g.mol -1; MS=32 g.mol -1; MO=16 g.mol -1; MH=1 g.mol -1): 
 
77. Vypočítajte molový a hmotnostný zlomok zlata v oxide zla titom (M Au= 197 g.mol -1, 

MO=16 g.mol -1): 
 
78. Koľko hmotnostných % sodíka obsahuje sóda–uhli čitan disodný (M Na=23g.mol -1; 

MC=12 g.mol -1; MO=16 g.mol -1): 
a) 21,7% 
b) 27,7% 
c) 43,4% 
 

79. Ktorá zo zlú čenín obsahuje viac dusíka? (M N=14 g.mol -1; MH=1 g.mol -1; MO=16 
g.mol -1)  
a) NH3: 
b) NH4NO3: 

 
80. Zliatina Au a Ag, ozna čovaná ako 14 karátové zlato obsahuje v 24 hmotnostn ých 

dieloch zliatiny 14 dielov čistého zlata. Hmotnostný zlomok zlata je:  
a) 1 
b) 0,583 
c) 0,25 

 
81. Zloženie pyritu FeS 2 je vyjadrené hmotnostným pomerom m Fe:m S=7:8.  

Hmotnostný zlomok síry v pyrite je: 
a) 0,53 
b) 0,47 
c) 0,14 

 
Správne odpovede: 
 

1. c 45. a=b=1,6606.10-18 mol 
2. b 46. a, d, e 
3. a, b, c 47. b, c 
4. d 48. a 
5. c 49. c) jednotka SI; b) odvodená jednotka SI 
6. a, c, d, f 50. a) 1,6606.10-22 mol  b) 5,56 mol 
7. a, c  c) 8,303.10-22 mol  d) 8,96 mol 
8. a 51. b 
9. a, c, e, f 52. d 
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10. b 53. 1,615 mol 
11. c, d 54. 0,365 mol 
12. a, b, c, e 55. 3,441.10-10 g 
13. b, d, e 56. 67,19 g 
14. b, c 57. 6,13 g 
15. a, b  58. 4,585.1022 atómov Au 
16. c, d 59. 1,217.1020 atómov Si 
17. c, d 60. 8,364.1021 molekúl H2O 
18. a, b 61. 720 g 
19. b, d, f 62. 17,25 g 
20. a, c, e 63. 2,989.10-4 mol 
21. 6.105 atómov kyslíka 64. 0,747 mol 
22. 4.105 atómov jódu 65. a) 1000 atómov vodíka 
23. 40 atómov chlóru  b) 8,303.10-22 mol 
24. 6 atómov  c) 1,6606.10-21 g 
25. 800 atómov vodíka 66. a) 4,8176.1024 molekúl HMnO4 
26. 1200 atómov  b) 4.4,8176.1024 atómov kyslíka  
27. 100 atómov dusíka  c) 959,2 g 
28. 6,022.1023 molekúl Cu2O 67. a) 1,65 mol 
29. 7.6,022.1023 molekúl H2O  b) 9,937.1023 molekúl V2O5 

30. 1000.6,022.1023 molekúl HNO3  c) 7.9,937.1023 atómov 
31. 1.6,022.1023 atómov neónu 68. a 
32. 2.6,022.1023 atómov arzénu 69. b 
33. 15.6,022.1023 atómov chlóru 70. a 
34. 35.3.6,022.1023 atómov kyslíka 71. c 
35. 10.7.6,022.1023 atómov 72. b 
36. 106.3.6,022.1023 atómov vodíka 73. c 
37. 550.3.6,022.1023 atómov 74. 0,1765 
38. c 75. 0,5897 
39. a 76. 0,5116 
40. b 77. molový zlomok: 0,4 
41. a) 100 mol striebra b) 100.6,022.1023   hmotnostný zlomok: 0,8914 

 atómov striebra 78. c 
42. a) 50 mol striebra b) 50.6,022.1023  79. amoniak  a) 82,35%  b) 35%  

 atómov striebra 80. b 
43. 42,81 mol 81. a 
44. 1,072 mol   
 
 
2. Stavba atómu: Elementárne častice. Atómové jadro. Elektrónový obal 

(kvantovo mechanický model atómu, orbitály v atóme vodíka, atómy s väčším 
počtom elektrónov, elektrónová konfigurácia atómov prvkov, ionizačná 
energia, elektrónová afinita, elektronegativita). 

 
1. Nukleón je: 

a) elektricky nabitá mikročastica 
b) mikročastica, ktorá sa nachádza v jadre atómu 
c) spoločné pomenovanie pre protón alebo elektrón 
d) spoločné pomenovanie pre protón alebo neutrón 

 
2. Určte, ktoré jadro z uvedených atómov má najviac neutr ónov: 

a) Sr87
38  

b) Se82
34  

c) Kr86
36  

d) Ga71
31  
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3. Atóm prvku, ktorého jadro obsahuje 50 protónov a  70 neutrónov má nukleónové 
číslo: 
a) 20 
b) 120 
c) 50 
d) 70 

 
4. Atóm prvku, ktorého jadro obsahuje 16 protónov a  16 neutrónov je: 

a) germánium 
b) síra 
c) kyslík 
d) neón 

 
5. Prvok, ktorého atóm má v obale 35 elektrónov má názov: 

a) chlór 
b) bróm 
c) horčík 
d) bór 

 
6. Čo je nuklid: 

a) súbor atómov s rôznym protónovým číslom (Z) a rovnakým nukleónovým číslom (A) 
b) súbor atómov s rovnakým nukleónovým číslom 
c) látka zložená z atómov s rovnakým Z a A 
d) látka zložená z atómov s rovnakým Z a rôznym A 

 

7. Atóm železa Fe56
26  obsahuje: 

a) 26 protónov, 26 neutrónov, 30 elektrónov, 52 nukleónov 
b) 26 protónov, 30 neutrónov, 26 elektrónov, 56 nukleónov 
c) 26 protónov, 30 neutrónov, 26 elektrónov, 82 nukleónov 
d) 56 protónov, 26 neutrónov, 56 elektrónov, 52 nukleónov 

 

8. Určte správny po čet elementárnych častíc v atóme arzénu As75
33 : 

a) 33 p+, 33 n0, 43 e- 
b) 33p+, 42 n0, 33 e- 
c) 42 p+, 33 n0, 42 e- 
d) 33 p+, 75 n0, 33 e- 

 

9. Určte správny po čet elementárnych častíc v atóme chrómu Cr52
24 : 

a) 24 p+, 52 n0, 24 e- 
b) 52p+, 24 n0, 52 e- 
c) 24 p+, 28 n0, 24 e- 
d) 28 p+, 24 n0, 28 e- 

 

10. Určte správny po čet elementárnych častíc v atóme lítia Li7
3 : 

a) 7 p+, 4 n0, 3 e- 
b) 3 p+, 3 n0, 7 e- 
c) 7 p+, 4 n0, 7 e- 
d) 3 p+, 4 n0n, 3 e- 

 

11. Určte správny po čet elementárnych častíc v atóme hliníka Al27
13 : 

a) 27 p+, 13 n0, 14 e- 
b) 13 p+, 14 n0, 13 e- 
c) 13 p+, 13 n0, 14 e- 
d) 27 p+, 13 n0, 14 e- 
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12. Určte správny po čet elementárnych častíc v atóme fosforu P31

15 : 
a) 15 p+, 15 n0, 16 e- 
b) 15 p+, 31 n0, 15 e- 
c) 31 p+, 16 n0, 15 e- 
d) 15 p+, 16 n0, 15 e- 

 
13. Určte správny po čet elementárnych častíc v atóme vanádu V48

23 : 
a) 25 p+, 48 n0, 23 e- 
b) 23 p+, 23 n0, 48 e- 
c) 23 p+, 25 n0, 23 e- 
d) 23 p+, 48 n0, 23 e- 

 
14. Čo je izotop: 

a) látka, zložená z atómov toho istého prvku s rovnakým protónovým a rovnakým 
nukleónovým číslom 

b) látka zložená z atómov toho istého prvku s rovnakým protónovým ale rozdielnym 
nukleónovým číslom 

c) látka, zložená z atómov toho istého prvku ktoré sa odlišujú počtom neutrónov 
d) látka, zložená z atómov toho istého prvku ktoré sa odlišujú počtom protónov 

 
15. Z akých elementárnych častíc sa skladá atóm ľahkého vodíka? 

a) 2 p+, 0 e-, 1 n0 
b) 1 p+, 0 e-, 1 n0 
c) 1 p+, 1 e-, 0 n0 
d) 1 p+, 1 e-, 1 n0 

 
16. Z akých elementárnych častíc sa skladá atóm ťažkého vodíka? 

a) 1 p+, 0 e-, 1 n0 
b) 2 p+, 0 e-, 1 n0 
c) 1 p+, 1 e-, 1 n0 
d) 1 p+, 1 e-, 0 n0 

 
17. Aký je symbol atómu prvku ktorého zloženie je v yjadrené takto: 1 p +, 1 n0, 1 e-: 

a) H1
1  

b) H3
1  

c) +H1
1  

d) H2
1  

 
18. Jadro izotopu Cl35

17  obsahuje: 
a) 35 nukleónov 
b) 17 nukleónov 
c) 18 neutrónov 
d) 35 elektrónov 

 
19. Koľko elektrónov obsahujú atómy izotopov O16

8 a O17
8 ? 

a) 16 
b) 17 
c) 8 
d) 33 
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20. Vyberte dvojicu izotopov: 
a) C14 , N14  

b) N14 , N15  
c) Ga71

31 , Ge70
32  

 
21. Prírodný chlór je zmes izotopových nuklidov Cl35 a Cl37 . Ktorý z týchto izotopov 

má menší po čet neutrónov? 
 
22. Podľa kvantovo mechanického modelu je elektrón: 

a) častica 
b) vlna 
c) častica aj vlna 
d) častica, ktorá má dualistický charakter 
 

23. Orbit je: 
a) priestor najpravdepodobnejšieho výskytu elektrónu 
b) označenie pre dráhu, po ktorej sa pohybujú elektróny  
c) priestor s 95%-nou pravdepodobnosťou výskytu elektrónu 

 
24. Orbitál je:  

a) priestor najpravdepodobnejšieho výskytu elektrónu 
b) označenie pre dráhu, po ktorej sa pohybujú elektróny  
c) priestor s 95%-nou pravdepodobnosťou výskytu elektrónu 
 

25. Hlavné kvantové číslo  určuje: 
a) tvar orbiltálu 
b) orientáciu orbitálu v priestore 
c) celkovú energiu elektrónov v atóme 
d) nadobúda hodnoty 0 až  n +1 

 
26. Hlavné kvantové číslo môže nadobúda ť hodnoty: 

a) všetkých kladných celých čísel 
b) iba celých čísel od 1 do 6 
c) iba celých čísel od 1 do 10 
d) iba celých čísel od 1 do 18 

 
27. Vedľajšie kvantové číslo: 

a) môže nadobudnúť hodnotu 0 až n-1 
b) určuje počet elektrónových vrstiev v atóme 
c) určuje smerovú orientáciu orbitálu 
d) charakterizuje tvar orbitálu 

 
28. Ak hlavné kvantové číslo n=1, potom ved ľajšie kvantové číslo l má hodnotu: 

a) 1 
b) 0 
c) -1 
d) nedá sa určiť 

 
29. Ak hlavné kvantové číslo n=2, potom ved ľajšie kvantové číslo l má hodnotu: 

a) len 0 
b) len 1 
c) 0 a 1 
d) nedá sa určiť 
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30. V orbitáli s môže by ť maximálne elektrónov 

a) 2 
b) 6 
c) 10 
d) 18 

 
31. V orbitáli p  môže by ť maximálne elektrónov: 

a) 2 
b) 10 
c) 6 
d) 14 

 
32. V orbitáli d môže by ť maximálne elektrónov : 

a) 2 
b) 6 
c) 10 
d) 18 

 
33. Magnetické kvantové číslo ur čuje: 

a) tvar orbitálu 
b) veľkosť orbitálu 
c) typ orbitálu 
d) orientáciu orbitálu v priestore 

 
34. Magnetické kvantové číslo môže nadobúda ť napríklad hodnoty: 

a) nula 
b) len +1 a -1 
c) -1, +1 a nula 
d) od -1 do +1 okrem nuly 

 
35. Magnetické kvantové číslo má pre l=2 hodnoty: 

a) -1, 0, 1 
b) -1, 1 
c) -2,-1,0,1,2 
d) -2,-1,1,2 

 
36. Spinové kvantové číslo ur čuje: 

a) energiu orbitálu 
b) smerovú orientáciu orbitálu 
c) tvar orbitálu 
d) smer rotácie elektrónu 

 
37. Spinové kvantové číslo môže ma ť hodnoty: 

a) 1, 0,  -1 
b) +1/2, -1/2 
c) 1 až 6 
d) žiadnu z uvedených hodnôt 

 
38. Na hladine 1 (K) môže by ť maximálne elektrónov: 

a) 6  
b) 2  
c) 10  
d) 18  
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39. Na hladine 2 (L) môže by ť maximálne elektrónov: 
a) 18  
b) 2  
c) 8  
d) 6  

 
40. Na hladine 2 (L) sa môžu elektróny nachádza ť v orbitáli typu: 

a) iba s 
b) iba  p 
c) iba s a p 
d) s, p, d 

 
41. Ktoré hlavné a ved ľajšie kvantové číslo charakterizujú tieto orbitály:  

a) 3p 
b) 2s 
c) 4d 

 
42. Ktoré orbitály sú charakterizované uvedenými číselnými hodnotami hlavných 

a vedľajších kvantových čísel: 
a) n=3, l=1 
b) n=1, l=0 
c) n=3, l=2 
d) n=2, l=1 

 
43. Ktoré z uvedených zápisov orbitálov nie sú sprá vne: 

a) 2d 
b) 3s 
c) 3d 
d) 2s 
e) 1p 

 
44. Vyberte správne tvrdenie o orbitáli 3p: 

a) je určený kvantovým číslom l=3 
b) má guľový tvar 
c) je to jeden z 9 orbitálov charakterizovaných hlavným kvantovým číslom 3 
d) môže obsahovať 6 elektrónov 

 
45. Uvažujeme 2 orbitály s týmito kvantovými číslami: n=1, l=0, m l=0 a n=2, l=0, 

m l=0. Ktoré z tvrdení je správne: 
a) energia orbitálov je rozdielna 
b) jeden orbitál je typu s a druhý orbitál je typu p 
c) obidva orbitály sú orbitály typu s 
d) obidva orbitály môžu obsadiť najviac 2 elektróny 

 
46. Elektrónová konfigurácia atómu je: 

a) miera schopnosti atómu prijať elektrón 
b) usporiadanie elektrónov daného atómu v jednotlivých orbitáloch 
c) miera schopnosti atómu vytvoriť chemickú väzbu 
d) miera schopnosti atómu vytvárať katióny 

 
47. Elektróny v atóme obsadzujú orbitály v poradí: 

a) 1s <2s<3s<4s<2p<3p....... 
b) 1s<2s<2p<3s<3p<3d<4s...... 
c) 1s<2s<2p<3s<3p<4s<3d...... 
d) 1s<2p<2s<3p<3s<3d<4s...... 
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48. Obsadzovanie elektrónov do orbitálov môžeme pre  atóm dusíka N7  zapísať 

v súlade s Hundovým pravidlom ako: 
a) ↑  ↑  ↑↓ ↓↑ ↑ 

 1s  2s  2px 2py 2pz 
b) ↑↓  ↓↑  ↑ ↑ ↑ 

 1s  2s  2px 2py 2pz 
c) ↑  ↑  ↑↓ ↓↑ ↑ 

 1s  2s  2px 2py 2pz 
d) ↑  ↓↑  ↑ ↑ ↑↓ 

 1s  2s  2px 2py 2pz 
 
49. Čo je základný stav atómu? 

a) stav atómu po dodaní energie 
b) stav atómu s najnižšou energiou 
c) zápis elektrónovej konfigurácie v súlade s výstavbovým princípom (energetickým, 

Hundovým a Pauliho pravidlom) 
d) zápis elektrónovej konfigurácie, ktorá nie je v súlade s výstavbovým princípom 

(energetickým, Hundovým a Pauliho pravidlom) 
 
50. Zapíšte elektrónovú konfiguráciu atómu Na23

11  v základnom stave a na základe 
zápisu ur čte, ko ľko elektrónov má spolu v orbitáloch s? 

 
51. Zapíšte elektrónovú konfiguráciu atómu Fe56

26  v základnom stave a na základe 
zápisu ur čte, ko ľko elektrónov má spolu v orbitáloch d? 

 
52. Valenčná vrstva je: 

a) vnútorná, energeticky najnižšie obsadená vrstva atómu 
b) označenie pre každú vrstvu atómu bez ohľadu na jej energiu 
c) vonkajšia, energeticky najvyššie obsadená vrstva atómu 
d) vrstva, ktorú atóm využíva pri tvorbe chemických väzieb 

 
53. Zapíšte elektrónovú konfiguráciu  atómu K39

19 v základnom stave : 

a) mocninovým zápisom 
b) v zápise vyznačte valenčnú vrstvu a určte, koľko elektrónov má na valenčnej 

vrstve 
c) na základe zápisu elektrónovej konfigurácie určte jeho polohu v PSP 

(perióda/skupina) 
 
54. Zapíšte elektrónovú konfiguráciu Si28

14 v základnom stave: 
a) mocninovým aj rámčekovým zápisom 
b) uveďte, koľko elektrónov má spolu v orbitáloch p 
c) uveďte, koľko elektrónov má na valenčnej vrstve 
d) na základe zápisu elektrónovej konfigurácie určte jeho polohu v PSP 

(perióda/skupina) 
 
55. Koľko valen čných elektrónov má atóm Cl35

17 v orbitáloch s? (Dokážte mocninovým 
zápisom.) 
a) 6 
b) 2 
c) 10 
d) 0 
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56. Koľko elektrónov má atóm Fe56

26 v orbitáli d a ko ľko má valen čných elektrónov? 
(Dokážte mocninovým zápisom.) 
a) 6 elektrónov v orbitáli d; 2 valenčné elektróny 
b) 2 elektróny v orbitáli d; 0 valenčných elektrónov  
c) 10 elektrónov v orbitáli d; 6 valenčných elektrónov 
d) 0 elektrónov v orbitáli d; 6 valenčných elektrónov 

 
57. Ktorá konfigurácia atómov prvkov v základnom st ave je správna? 

a) Mn (Z=25)   1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 
b) K (Z=19)      1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 
c) Ti (Z=22)     1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p2 
d) As (Z=33)    1s2 2s2 2p6 3s2 3p6  3d10 4s2 4p4 

 
58. Ktorá z uvedených elektrónových konfigurácií at ómov prvkov v základnom 

stave je správna? 
a) P31

15 : 1s2 2s2 2p8 3s2 3p3 

b) V48
23 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p3 

c) B10
5 : 1s2 2s1 2p2 

d) Ca40
20 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 

 

59. Ktorý atóm má práve jeden elektrón v orbitáli 3 p? 
a) B5  

b) Na11  

c) Al13  

d) Ar18  
 
60. Aké protónové číslo má atóm prvku, ktorý má vo vrstve 2(L) dva val enčné 

elektróny? 
a) 2 
b) 4 
c) 6 
d) 5 

 
61. Aké protónové číslo má atóm prvku, ktorý má vo vrstve 3(M) sedem v alenčných 

elektrónov? Ur čte názov prvku. 
a) 9 
b) 17 
c) 10 
d) 7 

 
62. Čo je excitovaný stav atómu? 

a) stav atómu, kde dodaním energie (svetelnej, tepelnej, elektrickej a pod.) prešiel 
elektrón na vyššiu kvantovú dráhu 

b) stav atómu s najnižšou energiou 
c) zápis elektrónovej konfigurácie v súlade s výstavbovým princípom (energetickým, 

Hundovým a Pauliho pravidlom 
d) zápis elektrónovej konfigurácie, ktorá nie je v súlade s výstavbovým princípom 

(energetickým, Hundovým a Pauliho pravidlom 
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63. Zapíšte elektrónovú konfiguráciu atómu B10
5 : 

a) v základnom stave 
b) v excitovanom stave 
c) uveďte, koľko nespárených elektrónov má atóm bóru v základnom stave 
d) uveďte, koľko nespárených elektrónov má atóm bóru v excitovanom stave 

 
64. Ktoré tvrdenie je pre atóm s elektrónovou konfi guráciou 1s 2 2s2 2p6 3s1 3p1 

správne 
a) atóm je v základnom stave 
b) atóm má protónové číslo 13 
c) atóm je v excitovanom stave 
d) k získaniu konfigurácie 1s2 2s2 2p6 3s2 musí atóm prijať energiu 

 
65. Ktoré tvrdenie je pre atóm s elektrónovou konfi guráciou 1s 2 2s1 2p3 správne: 

a) atóm je v excitovanom stave 
b) atóm je v základnom stave 
c) atóm má protónové číslo 6 
d) k získaniu konfigurácie 1s2 2s1 2p3 musel atóm prijať energiu 

 
66. Zoraďte atómy nasledujúcich štyroch prvkov Ti22 , V23 , Mn25 , Fe26  pod ľa 

stúpajúceho po čtu nespárených elektrónov: 
a) Ti, V, Mn, Fe 
b) Fe, Mn, V, Ti 
c) Ti, V, Fe, Mn 
d) V, Ti, Fe, Mn 

 
67. Ionizačná energia je energia potrebná k: 

a) rozkladu zlúčeniny na prvky 
b) odtrhnutiu elektrónu z nezlúčeného atómu v plynnom stave 
c) odtrhnutiu protónu z nezlúčeného atómu v plynnom stave 
d) odtrhnutiu neutrónu z nezlúčeného atómu v plynnom stave 

 
68. Druhá ioniza čná energia je: 

a) nižšia ako prvá, pretože na odtrhnutie druhého elektrónu je  potrebná nižšia 
energia ako na odtrhnutie prvého elektrónu  

b) je rovnaká ako prvá ionizačná energia 
c) vyššia ako prvá, lebo dochádza k odtrhnutiu elektrónu z kladne nabitého iónu, čo 

si vyžaduje vyššiu energiu 
d) ani jedno z tvrdení nie je správne 

 
69. Z akého po čtu elementárnych častíc sa skladá kremi čitý katión +429

14 Si : 
a) 29 protónov, 14 elektrónov, 14 neutrónov 
b) 14 protónov, 14 elektrónov, 29 neutrónov 
c) 14 protónov, 10 elektrónov, 15 neutrónov 
d) 14 protónov, 14 elektrónov, 15 neutrónov 

 
70. V ktorej alternatíve sú uvedené častice s rovnakým po čtom elektrónov? 

a) +K19 , +2
20Ca , Cl17  

b) −Cl17 , Ar18 , +K19  

c) +2
26 Fe , +2

30 Zn , +2
29Cu  

d) −F9 , Ne10 , +Na11  
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71. V ktorej alternatíve sú uvedené častice s rovnakým po čtom elektrónov? 
a) +3

26 Fe , +2
25 Mn , Ti22  

b) −2
16 S , +Cl17 , Ar18  

c) +2
29Cu , Ni28 , +3

27Co  

d) −Br35 , Kr36 , +Rb37  
 
72. Zapíšte elektrónovú konfiguráciu kremi čitého katiónu  +4

14 Si : 
a) v základnom stave 
b) uveďte, koľko elektrónov má spolu v orbitáloch s 
c) uveďte, koľko elektrónov má na valenčnej vrstve 
d) uvedený počet elektrónov na valenčnej vrstve označujeme ako __________ 

 
73. Katión +3

13 Al má elektrónovú konfiguráciu: 
a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 

b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 

c) 1s2 2s2 2p6  
d) 1s2 2s2 2p6 3s2  

 

74. Vápnik má protónové (atómové) číslo 20 a nukleónové (hmotnostné) číslo 40. 
Koľko elektrónov obsahuje Ca 2+? 
a) 38 
b) 20 
c) 22 
d) 18 

 
75. Elektrónová afinita je energia, ktorá: 

a) je potrebná k rozkladu zlúčeniny na prvky 
b) sa uvoľní, ak voľný atóm prijme elektrón 
c) je potrebná na odtrhnutiu elektrónu z nezlúčeného atómu v plynnom stave 
d) sa uvoľní pri vzniku zlúčeniny z prvkov 

 
76. Určte správny po čet elementárnych častíc v sulfidovom anióne −232

16 S : 
a) 16 p+, 16 n0, 16 e-, 32 nukleónov 
b) 32 p+, 16 n0, 16 e-, 16 nukleónov 
c) 16 p+, 16 n0, 18 e-, 32 nukleónov 
d) 16 p+, 32 n0, 18 e-, 32 nukleónov 

 
77. Určte počet elementárnych častíc v týchto aniónoch:  

a)  −F18
9  

b)  
−216

8 O  

c)  
−314

7 N  

 
78. Na základe po čtu elementárnych častíc z predchádzajúcej úlohy vyberte 

správne tvrdenie. O skupine uvedených iónov platí, že: 
a) sú izotopy 
b) sú nuklidy 
c) majú rovnaký počet protónov a neutrónov 
d) majú rovnaký počet elektrónov 
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79. Pre anión kyslíka −216
8O : 

a) určte počet elementárnych častíc 
b) zapíšte mocninovým zápisom jeho elektrónovú konfiguráciu 
c) v mocninovom zápise vyznačte valenčnú vrstvu 
d) určte, počet valenčných elektrónov 

 
80. Zapíšte elektrónovú konfiguráciu karbidového an iónu −4

6C : 
a) v základnom stave 
b) uveďte, koľko elektrónov má spolu v orbitáloch p 
c) uveďte, koľko elektrónov má na valenčnej vrstve 
d) uvedený počet elektrónov na valenčnej vrstve označujeme ako __________ 

 
81. Z uvedených možností vyberte zápis troch iónov,  ktoré majú rovnakú 

elektrónovú konfiguráciu ako atóm He4
2 : 

a) +310
5 B , +28

4 Be , +Li6
3  

b) −F18
9 , 

−216
8O , 

−314
7 N  

c) +28
4 Be , 

−314
7 N , −H1

1  

d) +310
5 B , +28

4 Be , −F18
9  

 
82. Vyberte správne tvrdenie: 

a) medzi alkalické kovy radíme Li, Na, K, Rb, Cs, Fr 
b) ortuť nepatrí medzi kovy 
c) prechodné prvky sú umiestnené v 2. perióde 
d) prvky II.A skupiny sú neprechodné 

 
83. Prvok, ktorého elektrónová konfigurácia je [ ] 110 43 sdAr  patrí medzi: 

a) kovy alkalických zemín 
b) alkalické kovy 
c) neprechodné prvky 
d) prechodné prvky 

 
84. Prvok, ktorého elektrónová konfigurácia je [ ] 52 33 psNe  patrí medzi: 

a) halogény 
b) neprechodné prvky 
c) kovy alkalických zemín 
d) prechodné prvky 

 
85. Určte kombináciu prvkov, v ktorej sú uvedené iba nepre chodné prvky:  

a) Li, Au, B 
b) Mg, S, F 
c) C, N, Pb 
d) O, He, P 

 
86. Určte kombináciu prvkov, v ktorej sú uvedené iba prech odné prvky:  

a) Ca, Na, Fe 
b) P, Br, Mg 
c) Mg, Fe, Ni 
d) Fe, Zn, Ni 
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87. Vyberte trojicu neprechodných prvkov: 

a) Ga, In, Hg 
b) Al, Sn, Pb 
c) Ti, Si, Bi 
d) V, Ra, Sb 

 
88. Do ktorej skupiny periodického systému patrí pr vok s protónovým číslom Z=20? 

a) medzi prechodné kovy 
b) medzi halogény 
c) do skupiny alkalických kovov 
d) do II. A skupiny 

 
89. Ktorá trojica prvkov vytvára ióny s oxida čným číslom II? 

a) horčík, zinok, meď 
b) vápnik, kyslík, fluor 
c) bárium, zinok, draslík 
d) sodík, bárium, zinok 

 
90. Ktorá trojica prvkov tvorí ióny s oxida čným číslom IV? 

a) C, Sn, Na 
b) Pb, C, Si 
c) Cu, Mg, N 
d) O, Ge, Ca 

 
91. Katióny ľahko tvoria prvky: 

a) s veľkou ionizačnou energiou 
b) s malou ionizačnou energiou 
c) s veľkou elektrónovou afinitou 
d) p6 prvky 

 
92. Anióny ľahko tvoria prvky: 

a) s malou ionizačnou energiou 
b) s prvky 
c) s veľkou elektrónovou afinitou 
d) s malou elektrónovou afinitou 

 
 
Správne odpovede: 
 

1. b, d 53. a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 
2. c  b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 
3. b  c) 1 elektrón 
4. b  d) 4. perióda/I.A skupina 
5. b 54. a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2  
6. c  b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 
7. b  c) 4 elektróny 
8. b  d) 3. perióda/IV.A skupina 
9. c 55. b 

10. d 56. a 
11. b 57. b 
12. d 58. d 
13. c 59. c 
14. b, c 60. b 
15. c 61. b; chlór 
16. c 62. a, d 
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17. d 63. a) 1s2 2s2 2p1  
18. a, c  b) 1s2 2s1 2p2  
19. c  c) 1 elektrón 
20. b  d) 3 elektróny 
21. Cl35  64. c 

22. c, d 65. a, c, d 
23. b 66. c 
24. a, c 67. b 
25. c 68. c 
26. a 69. c 
27. a, d 70. b, d 
28. b 71. d 
29. c 72. a) 1s2 2s2 2p6  
30. a  b) 4 elektróny 
31. c  c) 8 elektrónov 
32. c  d) oktet 
33. d 73. c 
34. a, c 74. d 
35. c 75. b 
36. d 76. c 
37. b 77. a) 9p+  9 n0  10e- 
38. b  b) 8p+  8 n0  10e- 
39. c  c) 7p+  7 n0  10e- 
40. c 78. d 
41. a) n=3; l=1 79. a) 8p+  8 n0  10e- 

 b) n=2; l=0  b) 1s2 2s2 2p6 
 c) n=4; l=2  c) 1s2 2s2 2p6 

42. a) 3p  d) 8 elektrónov 
 b) 1s 80. a) 1s2 2s2 2p6  
 c) 3d  b) 6 elektrónov 
 d) 2p  c) 8 elektrónov 

43. a, e  d) oktet 
44. c, d 81. a 
45. a, c, d 82. a, d 
46. b 83. b, c 
47. c 84. a, b 
48. b 85. b, c, d 
49. b, c 86. d 
50. 1s2 2s2 2p6 3s1; 5 e- 87. b 
51. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6; 6 e-  88. d 
52. c, d 89. a 

  90. b 
  91. b 
  92. c 
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3. Chemická väzba  

 
1. Uveďte dôvod vzniku chemickej väzby: 

a) vznik stabilnejšej častice, pričom sa uvoľňuje energia 
b) celková energia vzniknutej molekuly je nižšia ako súčet energií voľných atómov 
c) celková energia vzniknutej molekuly je vyššia ako súčet energií voľných atómov 
d) vznik stabilnejšej častice, pričom sa dodáva energia 

 
2. Chemická väzba je: 

a) príťažlivá sila medzi molekulami v atómoch 
b) odpudivá sila 
c) príťažlivá sila medzi jadrami a elektrónmi viazaných atómov v molekulách 
d) magnetizmus 

 
3. Väzbová energia je energia, ktorá: 

a) je potrebná k rozkladu zlúčeniny na prvky 
b) sa uvoľní, ak voľný atóm prijme elektrón 
c) je potrebná na odtrhnutiu elektrónu z nezlúčeného atómu v plynnom stave 
d) sa uvoľní pri vzniku zlúčeniny z prvkov  
 

4. Čím je väzbová energia vä čšia, tým je väzba  
a) slabšia 
b) pevnejšia 
c) silnejšia 
d) nestabilnešia 
 

5. Podľa hodnôt väzbových energií zora ďte 
halogény v poradí pod ľa klesajúcej stability 
ich dvojatómových molekúl:  

 
6. Disocia čná energia je energia, ktorá: 

a) je potrebná k rozkladu zlúčeniny na prvky 
b) sa uvoľní, ak voľný atóm prijme elektrón 
c) je potrebná na odtrhnutiu elektrónu z nezlúčeného atómu v plynnom stave 
d) sa uvoľní pri vzniku zlúčeniny z prvkov  

 
7. Čím je disocia čná energia vä čšia, tým je daná zlú čenina: 

a) nestálejšia 
b) rozpustnejšia 
c) stálejšia 
d) neplatí ani jedno tvrdenie 
 

8. Aký je vz ťah medzi väzbovou a disocia čnou energiou? 
a) disociačná je väčšia ako ionizačná energia 
b) disociačná je menšia ako ionizačná energia 
c) sú rovnako veľké 
d) koľko energie sa pri vzniku väzby uvoľní, toľko sa musí dodať na jej rozštiepenie 

 
9. Väzbová d ĺžka udávaná v nm vyjadruje: 

a) medzijadrovú vzdialenosť s najvyššou energiou viazaných atómov 
b) medzijadrovú vzdialenosť s najnižšou energiou viazaných atómov 
c) vzdialenosť medzi molekulami 

 

Väzba Väzbová energia [kJ.mol -1] 
F-F 153 

Cl-Cl 243 
Br-Br 193 

I-I 151 
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10. V diagrame znázor ňujúcom vznik väzby medzi atómami vodíka (H + H → H2) 
vyzna čte: 
a) väzbovú energiu  
b) disociačnú energiu 
c) dĺžku väzby 

 
11. Ktorý systém má menšiu energiu: dva vo ľné atómy vodíka alebo dva navzájom 

viazané atómy vodíka? 
a) dva voľné atómy vodíka 
b) dva navzájom viazané atómy vodíka 
c) majú rovnakú energiu 

 
12. Energia väzby H–Cl je 432 kJ.mol -1, energia väzby Cl–Cl je 243 kJ.mol -1. Určte: 

a) ktorá z uvedených väzieb je pevnejšia 
b) ktorá z uvedených molekúl je menej stabilná 
c) akú energiu je potrebné vynaložiť na rozklad chlorovodíka 
d) aká energia sa uvoľní pri vzniku Cl2  

 
13. Energia väzby H–F je 570 kJ.mol -1 a energia väzby H–Cl je 432 kJ.mol -1.                       

Z uvedených hodnôt vyplýva, že: 
a) fluorovodík je stálejší ako chlorovodík 
b) fluorovodík je nestálejší ako chlorovodík 
c) obidve zlúčeniny sú rovnako stabilné 
d) na rozklad fluorovodíka na prvky je potrebné vynaložiť väčšiu energiu ako na 

rozklad chlorovodíka   
 
14. Vymenujte typy vnútromolekulových chemických vä zieb: 
 
15. Pri rozlíšení typu chemickej väzby rozhoduje: 

a) počet jednoduchých väzieb 
b) počet násobných väzieb 
c) rozdiel elektronegativít 
d) tlak 

 
16. Ak je rozdiel elektronegativít atómov zlú čených prvkov vä čší ako 1,7 väzba je: 

a) kovalentná nepolárna 
b) kovová 
c) iónová 
d) kovalentná polárna  

 
17. Ak je rozdiel elektronegativít atómov zlú čených prvkov menší ako 1,7 väzba je: 

a) vodíková 
b) kovová 
c) iónová 
d) kovalentná   
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18. V chloride vápenatom je väzba medzi atómom vápn ika a chlóru (X Ca=1,0; 
XCl=3,2): 
a) kovalentná polárna, 
b) kovová 
c) iónová 
d) kovalentná nepolárna  

 
19. V oxide kremi čitom je väzba medzi atómom kremíka a kyslíka (X Si=1,9; XO=3,5): 

a) kovalentná polárna 
b) kovová 
c) iónová 
d) kovalentná nepolárna  

 
20. V kovovom sodíku je medzi atómami sodíka (X Na=0,9) väzba: 

a) kovalentná nepolárna  
b) iónová 
c) kovová 
d) kovalentná polárna  

 
21. Medzi atómami striebra (X Ag=1,9)  v kovovom striebre je väzba:  

a) kovalentná polárna  
b) kovová 
c) iónová 
d) kovalentná nepolárna  

 
22. Určte typ väzby v molekule: 

a) Na2O   XNa=0,9;     XO=3,4 
b) Cl2  XCl=3,2  
c) CaF2   XCa=1,0;    XF=4,0 
d) SO3   XS =2,8 ;    XO=3,4 

 
23. Čo vytvára kovalentnú väzbu? 

a) spoločné elektrónové páry 
b) väzba medzi katiónom a aniónom 
c) väzba medzi kovovými katiónmi a voľne sa pohybujúcimi elektrónmi 

 
24. Čo je podstatou iónovej väzby? 

a) väzba medzi katiónom a aniónom 
b) spoločné elektrónové páry 
c) väzba medzi kovovými katiónmi a voľne sa pohybujúcimi elektrónmi 

 
25. Čo je podstatou kovovej väzby? 

a) spoločné elektrónové páry 
b) väzba medzi kovovými katiónmi a voľne sa pohybujúcimi elektrónmi 
c) väzba medzi katiónom a aniónom 

 
26. Väzbovos ť atómov v molekule závisí od: 

a) počtu kovalentných väzieb, ktorými sa atóm daného prvku viaže v zlúčenine 
b) počtu spárených elektrónov v základnom a excitovanom stave 
c) počtu nespárených elektrónov v základnom a excitovanom stave 

 
27. Podľa počtu väzbových elektrónových párov sa rozlišuje koval entná väzba: 

a) tenká a hrubá 
b) jednoduchá a násobná 
c) polárna a nepolárna 
d) vodíková a van der Waalsova 
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28. σσσσ väzba – jednoduchá väzba vzniká: 
a) prekrytím orbitálov kolmých na spojnicu jadier atómov 
b) prekrytím orbitálov nad a pod spojnicou jadier atómov 
c) prekrytím orbitálov orientovaných v smere spojnice jadier atómov 

 
29. ππππ väzba vzniká: 

a) prekrytím orbitálov orientovaných v smere spojnice jadier atómov 
b) prekrytím orbitálov nad a pod spojnicou jadier atómov 
c) prekrytím orbitálov kolmých na spojnicu jadier atómov 
 

30. Ak je medzi viazanými atómami σσσσ aj ππππ väzba, hovoríme o _________________ 
kovalentnej väzbe. 

 
31. Násobná väzba môže by ť tvorená: 

a) dvomi π väzbami 
b) dvomi σ väzbami 
c) jednou σ väzbou a jednou π väzbou 
d) jednou σ väzbou a dvomi π väzbami 

 
32. Ako sa nazýva väzba tvorená jednou σσσσ väzbou a jednou ππππ väzbou? 

a) jednoduchá 
b) násobná trojitá 
c) násobná dvojitá 
d) iónová 
 

33. Ako sa nazýva väzba tvorená jednou σσσσ väzbou a dvomi ππππ väzbami? 
a) kovová 
b) násobná trojitá 
c) jednoduchá 
d) násobná dvojitá 

 
34. Nájdite vz ťah medzi:  

a) násobnosťou kovalentnej 
väzby a väzbovou dĺžkou 
medzi atómami C a O  

b) násobnosťou kovalentnej 
väzby a väzbovou energiou 
medzi atómami C a O  

 
35. Existuje súvislos ť medzi väzbovou energiou a d ĺžkou väzby? 

a) neexistuje 
b) čím je väzbová energia väčšia, dĺžka väzby je menšia 
c) čím je väzbová energia menšia, dĺžka väzby je menšia 
 

36. Čo sa týka pevnosti väzby, jednoduchá väzba  v porov naní s dvojitou je: 
a) silnejšia 
b) slabšia 
c) rovnako pevná 

 
37. Pri vzniku jednoduchej väzby sa uvo ľní v porovnaní so vznikom trojitej väzby 

energie: 
a) viac 
b) rovnako 
c) menej 

Väzba Väzbová d ĺžka 
[nm] 

Väzbová energia  
[kJ.mol -1] 

C – O 0,143 358 
C = O 0,123 615 
C ≡ O 0,113 1070 
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38. Na zrušenie trojitej väzby sa spotrebuje v poro vnaní so zrušením dvojitej väzby 

energie: 
a) rovnako 
b) viac 
c) menej 

 
39. Ktorá z nasledujúcich chemických väzieb  C – C,  C = C, C ≡ C  je: 

a) najdlhšia 
b) najkratšia 
c) najslabšia 
d) najsilnejšia 

 
40. Ktorá z nasledujúcich chemických väzieb  C – N,  C = O, C ≡ N  je: 

a) najkratšia 
b) najslabšia 
c) najsilnejšia 
d) najdlhšia  

 
41. Ktorá z nasledujúcich chemických väzieb  H – N,  C = O, N ≡ N  je: 

a) najdlhšia 
b) najkratšia 
c) najslabšia 
d) najsilnejšia 

 
42. Napíšte molekulové a elektrónové štruktúrne vzo rce pre: 

a) amoniak 
b) oxid horečnatý 
c) oxid sodný 

  
43. V oxide siri čitom (X S=2,5;  XO=3,5) určte: 

a) napíšte molekulový a nakreslite elektrónový štruktúrny vzorec 
b) určte typ väzby 
c) uveďte, koľko jednoduchých a koľko dvojitých väzieb je v danej zlúčenine 
d) väzbovosť jednotlivých atómov prvkov 

 
44. Nakreslite elektrónový štruktúrny vzorec oxidu sodného a vyberte správne 

tvrdenie: 
a) kyslík je v molekule oxidu sodného šesťväzbový 
b) v oxide sodnom je na atóme kyslíka 1 voľný elektrónový pár   
c) väzba Na – O v molekule oxidu sodného je dlhšia ako väzba O = O v molekule 

kyslíka 
d) väzba Na – O je pevnejšia ako O = O 

  
45. Nakreslite elektrónový štruktúrny vzorec oxidu dusitého a vyberte správne 

tvrdenie: 
a) dusík je v molekule N2O3 trojväzbový 
b) v molekule N2O3 sú  na atóme dusíka  2 voľné elektrónové páry 
c) väzba  N – O v molekule N2O3 je kratšia ako väzba N ≡ N  v molekule N2  
d) väzba N ≡ N  v molekule N2 je pevnejšia ako väzba  N – O v molekule N2O3 

 
46. Napíšte molekulové a nakreslite elektrónové štr uktúrne vzorce týchto molekúl 

a pre každú z nich ur čte počet väzbových elektrónových párov (VEP) 
a neväzbových elektrónových párov (NEP). Na základe  počtu VEP a NEP okolo 
centrálneho atómu predpovedajte tvar molekuly: 
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a) chlorid hlinitý 
b) amoniak 
c) chlorid berýlnatý 
d) chlorid fosforitý 
e) fluorid sírový 
f) bromid boritý 
g) oxid lítny 
h) fluorid cínatý 

 
47. Vymenujte druhy medzimolekulových prí ťažlivých síl: 
 
48. Väzba medzi molekulami vody je: 

a) iónová 
b) kovalentná nepolárna 
c) vodíková 
d) kovalentná polárna 
 

49. Vodíkové mostíky vznikajú medzi molekulami, kto ré obsahujú väzbu H–X, 
pri čom atóm X má vysokú elektronegativitu. Uve ďte príklady atómov X 
a molekúl H–X, medzi ktorými pôsobí vodíková väzba:  

 
50. Vodíková väzba je v porovnaní s van der Waalsov ou silou: 

a) rovnako veľká 
b) silnejšia 
c) slabšia 

 
51. Podstatou van der Waalsových síl je pri ťahovanie medzi kladnými a zápornými 

nábojmi (pólmi) dipólov: 
a) polárnych molekúl 
b) polárnych a nepolárnych molekúl 
c) nepolárnych molekúl alebo atómov 
d) katiónmi a aniónmi 

 
52. Uveďte príklady atómov alebo molekúl, medzi ktorými pôs obia van der 

Waalsove sily: 
 
53. Ktoré z uvedených tvrdení platia pre iónové kry štály : 

a) vo vode dobre rozpustné 
b) vysoké teploty topenia 
c) vysoké teploty varu 
d) sú prchavé 
e) stavebné častice sú v priestore tesne usporiadané 
f) nízke väzbové energie 
g) pravidelný tvar 
h) vodivé v tuhom stave 
i) ich taveniny alebo roztoky vedú elektrický prúd  

 
54. Ktoré z uvedených tvrdení platia pre kovalentné  (atómové) kryštály: 

a) nízka pevnosť 
b) vysoká tvrdosť 
c) vysoké teploty topenia 
d) stavebné častice sú v priestore tesne usporiadané 
e) vo vode dobre rozpustné 
f) vedú elektrický prúd 

 



Seminár z chémie 

 43 

55. Ktoré z uvedených tvrdení platia pre kovové kry štály: 
a) nekujné 
b) ťažné 
c) vysoká elektrická vodivosť 
d) nízka tepelná vodivosť 

 
56. Ktoré z uvedených tvrdení platia pre molekulové  kryštály: 

a) ľahko sublimujú 
b) vysoké teploty topenia 
c) tvrdé 
d) prchavé 

 
57. Uveďte príklady kovových kryštálov: 
 
58. Uveďte príklady kovalentných kryštálov: 
 
59. Uveďte príklady iónových kryštálov: 
 
60. Uveďte príklady molekulových kryštálov: 
 
 
Správne odpovede: 
 

1. a, b 
2. c 
3. d 
4. b, c 
5. Cl2, Br2, F2, I2 

6. a 
7. c 
8. c, d 
9. b 

  
a) pri vzniku väzby sa uvoľní 432 kJ.mol-1 tepla 
b) pri štiepení väzby sa dodá 432 kJ.mol-1 tepla 

10. 

c) 74 pm = 0,074 nm 
11. b 

a) HCl 
b) Cl2 
c) +432 kJ.mol-1 

12. 

d) -243 kJ.mol-1 

13. a, d 
14. kovalentná nepolárna, kovalentná polárna, iónová, kovová 
15. c 
16. c 
17. d 
18. c 
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19. a 
20. c 
21. b 

a) ∆X=3,4-0,9=2,5>1,7 väzba je iónová 
b) ∆X=3,2-3,2=0∈〈0;0,4〉 väzba je kovalentná nepolárna 
c) ∆X=4,0-1,0=3>1,7 väzba je iónová 

22. 

d) ∆X=3,4-2,8=0,6∈(0,4;1,7〉 väzba je kovalentná polárna 
23. a 
24. a 
25. b 
26. a, c 
27. b 
28. c 
29. b, c 
30. násobnej väzbe 
31. c, d 
32. c 
33. b 

a) násobnosť väzby rastie s klesajúcou väzbovou dĺžkou  34. 
b) násobnosť väzby rastie s rastúcou väzbovou energiou 

35. b 
36. b 
37. c 
38. b 

a) jednoduchá C – C 
b) trojitá C ≡ C 
c) jednoduchá C – C 

39. 

d) trojitá C ≡ C 
a) trojitá C ≡ N   
b) jednoduchá C –N 
c) trojitá C ≡ N   

40. 

d) jednoduchá C –N 
a) jednoduchá H –N 
b) trojitá N ≡ N   
c) jednoduchá H –N 

41. 

d) trojitá N ≡ N   
  

vzorec                       
molekulový el. štruktúrny 

a) NH3 

 

b) MgO 
 

42. 

c) Na2O 
 

    
vzorec väzba 

molekulový el. štruktúrny 
∆X atóm 

jednoduchá dvojitá 
väzbovosť 

síra 0 2 štvorväzbová 

43. 

SO2 

 

3,5-2,5=1 
∈(0,4;1,7〉  
kovalentná  

polárna kyslík 0 1 dvojväzbový 

        

44. 
  

c 

45. 
 

a, d 
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vzorec  

molekulový el. štruktúrny 
VEP NEP tvar molekuly 

a) AlCl3 

 

3 0 trojuholník 

b) NH3 

 

3 1 trojboká pyramída 

c) BeCl2 
 

2 0 lineárny 

d) PCl3 

 

3 1 trojboká pyramída 

e) SF6 

 

6 0 pravidelný osemsten 

f)   BBr3 

 

3 0 trojuholník 

g)    Li2O 
 

2 2 lineárny 

46. 

h)   SnF2 

 

2 1 lomený 

  
47. vodíková, van der Waalsova sila 
48. c 
49. napr.: X: F, O, N, Cl, S; molekuly: HF, H2O, NH3, HCl, H2S 
50. b 
51. a, b, c 
52. Medzi molekulami a atómami vo všetkých skupenstvách pôsobia veľmi slabé van der 

Waalsove sily. Napr.: vzácne plyny: He, Ne, Ar..., I2(s), suchý ľad CO2(s),  
53. a, b, c, e, g, i 
54. b, c, d 
55. b, c 
56. a, d 
57. kovy: Ag, Au, Na, Fe, Zn, ...; zliatiny kovov: bronz, mosadz... 
58. H2, HCl 
59. KCl, NaF 
60. I2(s), Kr 
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4. Vlastnosti látok: Skupenské stavy látok (charakteristika skupenských 
stavov, skupenské premeny, plynné skupenstvo, kvapalné skupenstvo, 
kryštalický stav látok). Druhy kryštálových štruktúr a vlastnosti látok. 

 
1. Vlastnosti látok závisia od: 

a) skupenského stavu 
b) chemickej väzby 
c) priestorového usporiadania častíc (kryštálovej štruktúry) 
 

2. Medzi fyzikálne vlastnosti látok patrí: 
a) vodivosť 
b) teplota topenia 
c) stálosť 
d) skupenský stav 

 
3. Medzi chemické vlastnosti látok nepatrí: 

a) stálosť 
b) hustota 
c) reaktivita 
d) teplota varu 
 

4. Ktoré z uvedených vlastností striebra sú  fyzikálne? 
      Striebro je:  

a) pomerne mäkký kov 
b) striebrolesklý kov 
c) jeho typické oxidačné číslo v zlúčeninách  je +I.  
d) kov s najväčšou elektrickou  vodivosťou spomedzi všetkých kovov 
e) vo vode sa nerozpúšťa 
f) teplota topenia je 1233°C 
g) s vodíkom a uhlíkom priamo nereaguje 
h) pomerne ľahko reaguje so sírou  
i) je kujný a ťažný kov 
j) rozpúšťa sa v kyselinách so silným oxidačným účinkom 

 
5. Ktoré z uvedených vlastností sodíka sú chemické?  
      Sodík je: 

a) striebrolesklý 
b) vysoko reaktívny 
c) mäkký kov, ktorý sa dá krájať nožom 
d) patrí do skupiny alkalických kovov, ktorých atómy sa v tuhom a kvapalnom 

skupenstve viažu kovovou väzbou 
e) sodík sa vo vode intenzívne rozpúšťa 
f) má pomerne nízku teplotu topenia ( 370 K) a varu (1156 K) 
g) vytvára s ostatnými prvkami prevažne zlúčeniny s iónovou väzbou, v ktorých je  

jeho typické oxidačné číslo  +I 
h) využíva sa  ako silné redukčné činidlo v reakcii s mnohými anorganickými 

zlúčeninami ako aj  pri výrobe kovov 
 
 
6. Uveďte 2 fyzikálne a 2 chemické vlastnosti kyslíka: 
 
 
7. Uveďte 2 fyzikálne a 2 chemické vlastnosti chrómu: 
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8. Vyberte správne znenie periodického zákona: 

a) vlastnosti prvkov sú periodickou funkciou ich hmotností 
b) fyzikálne a chemické vlastnosti prvkov a ich zlúčenín sú periodickou funkciou ich 

hmotnosti 
c) fyzikálne a chemické vlastnosti prvkov a ich zlúčenín sú periodickou funkciou ich 

protónových čísel 
d) vlastnosti prvkov a ich zlúčenín nezávisia od ich protónového čísla 

 
9. Vyberte pravdivé tvrdenia: 

a) skupenské stavy látok závisia od vonkajších stavových podmienok (teplota a tlak) 
b) skupenské stavy látok nezávisia od vonkajších stavových podmienok (teplota a tlak) 
c) skupenské stavy látok sa líšia stupňom usporiadania základných častíc 
d) skupenské stavy látok sa nelíšia stupňom usporiadania základných častíc 
e) skupenské stavy látok sa líšia veľkosťou súdržných síl 
f) skupenské stavy látok sa nelíšia veľkosťou súdržných síl 

 
10. Vo fázovom diagrame jednozložkovej sústavy vyzn ačte oblasti stability: 

a) tuhej fázy 
b) kvapalnej fázy 
c) plynnej fázy 
d) trojný bod 

 
 
11. Vyparovanie je: 

a) chemický dej, pri ktorom dochádza k zmene oxidačných čísel  
b) skupenská zmena kvapalnej látky na plynnú 
c) fyzikálny dej, pri ktorom dochádza k zmene skupenstva látky 
d) skupenská zmena plynnej látky na kvapalnú 

 
12. Zápis  F 2(g) → F2(l): 

a) označuje chemický dej, pri ktorom dochádza k zmene oxidačného čísla 
b) označuje fyzikálny dej, pri ktorom dochádza k skupenskej premene látky  
c) uvedenú premenu označujeme ako tuhnutie 
d) uvedenú premenu označujeme ako kondenzácia 

 
13. Zápis  Al(s) → Al(l): 

a) označuje chemický dej, pri ktorom dochádza k zmene oxidačného čísla 
b) označuje fyzikálny dej, pri ktorom dochádza k skupenskej premene látky  
c) uvedenú premenu označujeme ako tuhnutie 
d) uvedenú premenu označujeme ako topenie 
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14. Zápis  I 2(s) → I2(g): 
a) označuje chemický dej, pri ktorom dochádza k zmene oxidačného čísla 
b) označuje fyzikálny dej, pri ktorom dochádza k skupenskej premene látky  
c) uvedenú premenu označujeme ako sublimáciu 
d) uvedenú premenu označujeme ako kondenzáciu 

 
15. Zapíšte tieto fyzikálne deje: 

a) tuhnutie železa 
b) topenie ľadu 
c) sublimácia chloridu amónneho 
d) vyparovanie kyseliny chlorovodíkovej 
e) kondenzáciu dusíka 

 
16. V rovnovážnom fázovom diagrame jednozložkovej s ústavy zakreslite: 

a) krivku topenia/tuhnutia 
b) krivku sublimácie 
c) krivku vyparovania/kondenzácie 

 
 
17. Gibbsov zákon fáz má tvar: 

a) v=z+f-1 
b) z=v-f+2 
c) v=z-f+2 
d) v=z+f-2 

 
18. Pomenujte jednotlivé veli činy vo vzorci Gibbsovho zákona fáz: 

a) v – počet stupňov voľnosti; počet premenných (teplota, tlak, zloženie), ktoré sa 
môžu meniť bez toho, aby sa porušila rovnováha sústavy 

      z –  počet zložiek v sústave 
      f  –  počet rôznych fáz v danej sústave 
b) v – počet stupňov voľnosti; počet premenných (teplota, tlak, zloženie), ktoré sa 

môžu meniť bez toho, aby sa porušila rovnováha sústavy 
      z –  počet rôznych fáz v danej sústave 
      f  –  počet zložiek v sústave  
c) v – počet stupňov voľnosti; počet premenných (teplota, tlak, zloženie), ktoré sa 

nemôžu meniť bez toho, aby sa porušila rovnováha sústavy 
      z –  počet zložiek v sústave  
      f  –  počet rôznych fáz v danej sústave 
d) v – počet stupňov voľnosti; počet premenných (teplota, tlak, zloženie), ktoré sa 

nemôžu meniť bez toho, aby sa porušila rovnováha sústavy 
z –  počet rôznych fáz v danej sústave  

      f  –  počet zložiek v sústave 
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19. V rovnovážnom fázovom diagrame jednozložkovej s ústavy ur čte a zakreslite, 
koľko stup ňov vo ľnosti má sústava:  
a) v oblasti stability plynnej fázy 
b) na krivke tuhnutia/topenia 
c) v trojnom bode 

 

20. Na základe ilustrácie rovnovážneho fázového dia gramu ur čte: 
a) v akom skupenstve sa nachádza daná látka v bode X 
b) pre bod X aplikujte Gibbsov zákon fáz 
c) zakreslite bod tuhnutia pri tlaku 0,8 MPa 
d) určte, ako sa zmení teplota tuhnutia Tt pri tlaku 0,8 MPa v porovnaní s Tt pri 

atmosferickom tlaku (0,1 MPa) 

  
21. Na základe ilustrácie rovnovážneho fázového dia gramu vody ur čte:   

a) vyznačte oblasť stability tuhej, kvapalnej a plynnej fázy a určte v akom skupenstve 
sa nachádza daná látka v bode X 

b) pre daný bod Y aplikujte Gibbsov zákon fáz a  určte počet stupňov voľnosti 
c) zakreslite bod varu a teplotu varu vody pri tlaku 0,2 MPa  
d) určte, ako sa zmení teplota varu Tv pri tlaku 0,2 MPa v porovnaní s teplotou varu 

Tv  pri normálnom tlaku 0,1 MPa 
 

22. Na základe ilustrácie rovnovážneho fázového dia gramu oxidu uhli čitého ur čte: 
a) vyznačte oblasť stability tuhej, kvapalnej a plynnej fázy a určte, v akom 

skupenstve sa nachádza daná látka v bode X 
b) pre bod T  aplikujte Gibbsov zákon fáz a určte počet stupňov voľnosti 
c) zakreslite bod sublimácie a vyznačte teplotu sublimácie (TS) pri tlaku 300 kPa 
d) určte, ako sa zmení teplota sublimácie (TS) oxidu uhličitého pri 300 kPa 

v porovnaní s TS pri normálnom tlaku 

  

19. 20. 

21. 22. 
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23. Na základe ilustrácie rovnovážneho fázového dia gramu dvoch látok (A, B) ur čte:  

a) v akej fáze sa budú vyskytovať látky A, B pri  atmosferickom tlaku (1 atm) a teplote 
40°C 

b) určte teplotu topenia látky A pri atmosferickom tlaku  
c) určte teplotu varu látky A pri atmosferickom tlaku 
d) určte podmienky rovnováhy s – l – g pre látku B 
e) ktorá z uvedených látok môže sublimovať pri atmosferickom  tlaku, uveďte teplotu 

sublimácie. 
 

   
 
 
4.1. Tuhé látky 
 
 
24. Tuhé látky: 

a) vytvárajú pravidelnú kryštálovú štruktúru 
b) atómy/molekuly sú pravidelne usporiadané v priestore a kmitajú okolo 

rovnovážnych polôh 
c) kinetická energia nestačí na prekonanie súdržných síl  
d) medzi molekulami sa uplatňujú príťažlivé sily, preto sa molekuly môžu voľne 

pohybovať  
e) majú stály vonkajší tvar a stály objem 
f) sú veľmi silne stlačiteľné 

 
25. Ako sa rozde ľujú tuhé látky pod ľa druhu stavebných častíc a typu súdržných síl 

medzi časticami? 
 
 
26. Ktorá z uvedených tuhých látok tvorí iónové kry štály: 

a) ZnO 
b) LiCl 
c) CaF2 
d) Au 

 
27. Ktorá z uvedených tuhých látok tvorí kovalentné  kryštály: 

a) Ge 
b) KBr 
c) SiO2 
d) P4 

 

A. B. 
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28. Ktorá z uvedených tuhých látok tvorí kovové kry štály: 
a) Cu 
b) CaO 
c) Br2 
d) Mg 

 
29. Ktorá z uvedených tuhých látok tvorí molekulové  kryštály: 

a) I2 
b) Na2O 
c) CO2(s) 
d) H2O(s) 

 
30. Ktoré z uvedených tvrdení platia pre iónové kry štály: 

a) sú vo vode dobre rozpustné 
b) majú nízke teploty topenia 
c) sú prchavé 
d) stavebné častice sú v priestore tesne usporiadané 

 
31. Ktoré z uvedených tvrdení platia pre kovové kry štály: 

a) sú nevodivé 
b) majú vysoké teploty topenia 
c) sú prchavé 
d) stavebné častice sú v priestore tesne usporiadané 

 
32. Ktoré z uvedených tvrdení platia pre atómové (k ovalentné) kryštály : 

a) sú nevodivé 
b) majú vysoké teploty topenia 
c) sú prchavé 
d) stavebné častice nie sú v priestore tesne usporiadané 

 
33. Ktoré z uvedených tvrdení platia pre molekulové  kryštály: 

a) majú vysoké teploty varu 
b) sú prchavé  
c) majú nízke teploty topenia a varu 
d) medzi stavebnými časticami je väzba van der Waalsova alebo vodíková 

 
34. Aké typy väzieb existujú v kryštáloch: 

a) CaF2 
b) Cu 
c) SiO2 
d) Ar(s) 
e) CO2(s) 
f) CsCl 
g) diamant 
h) S8 
i) Mg 
j) Si 
k) H2O(s) 

 
35. Zoraďte kryštály z úlohy č. 34. pod ľa stúpajúcej teploty topenia. Presved čte sa 

o správnosti výsledku tým, že vyh ľadáte teploty topenia daných kryštálov vo 
fyzikálno-chemických tabu ľkách.    

 
36. Charakterizujte štruktúru diamantu a tuhy, rozd iely v štruktúre porovnajte 

s rozdielnymi vlastnos ťami. 
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37. Aké sily a medzi čím spôsobujú, že tuhou sa dá písa ť? 
 
38. Teplota topenia oxidu uhli čitého CO 2(s) je -56°C a teplota topenia oxidu 

kremi čitého SiO 2 je 1470°C. Vysvetlite uvedený rozdiel v správaní l átok na 
základe ich rozdielnych štruktúr. 

 
39. Teplota varu vody H 2O je 100°C a teplota varu sulfánu H 2S je -60,7°C. Obidva 

údaje sa vz ťahujú na normálny tlak 101325 Pa. Vysvetlite uveden ý rozdiel 
v správaní látok na základe ich rozdielnych štruktú r. 

 
40. Prečo je teplota topenia diamantu vysoká (3550°C) a jód u nízka (-113,6°C)? 
 
41. Ako alotropiu ozna čujeme jav, ak sa: 

a) prvok vyskytuje v niekoľkých skupenstvách 
b) zlúčenina vyskytuje v niekoľkých kryštálových štruktúrach 
c) zlúčenina vyskytuje v niekoľkých skupenstvách 
d) prvok vyskytuje v niekoľkých kryštálových štruktúrach 

 
42. Ako polymorfiu ozna čujeme jav, ak sa: 

a) prvok vyskytuje v niekoľkých skupenstvách 
b) zlúčenina vyskytuje v niekoľkých kryštálových štruktúrach 
c) zlúčenina vyskytuje v niekoľkých skupenstvách 
d) prvok vyskytuje v niekoľkých kryštálových štruktúrach 

 
43. Ktoré látky sú alotropné? 

a) Fe(α); Fe(β); Fe(γ); Fe(δ) 
b) ZrO2(baddeleyit); ZrO2(rutil);    
c) Sn(α); Sn(β); Sn(γ) 
d) ZnS(sfalerit); ZnS(wurtzit) 
e) Mn(α); Mn(β); Mn(γ) 

 
44. Ktoré látky sú polymorfné?           

a) CaCO3(aragonit); CaCO3(vápenec); CaCO3(kalcit) 
b) C(diamant); C(grafit) 
c) FeS2(pyrit); FeS2(markanzit) 
d) S(α); S(β) 
e) SiO2(α); SiO2(β) 

 
 
4.2. Plynné látky 
 
45. Plynné látky: 

a) vytvárajú kryštálovú štruktúru 
b) častice sa neusporiadane pohybujú v priestore 
c) kinetická energia atómov/molekúl stačí na prekonanie súdržných síl medzi nimi– 

častice sú riedko rozptýlené v priestore  
d) majú stály objem a stály tvar 
e) sú veľmi silne stlačiteľné 

 
46. Charakteristika ideálneho plynu: 

a) objem molekúl/atómov je zanedbateľne malý oproti objemu, ktorý zaberá plyn         
b) reálny plyn sa približuje ideálnemu plynu tým viac, čím sú vzdialenosti medzi 

molekulami menšie a pri nižšej teplote a vyššom tlaku 
c) medzi molekulami plynu pôsobia príťažlivé sily 
d) medzi molekulami plynu nepôsobia žiadne príťažlivé sily 
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47. Medzi stavové veli činy patrí : 

a) tlak 
b) hmotnosť 
c) teplota 
d) hustota 

 
48. Medzi stavové veli činy nepatrí: 

a) molová hmotnosť 
b) objem 
c) teplota 
d) hustota 

 
49. Teplota 0 °C je v prepo čte na Kelvinovú stupnicu: 

a) 323,15 K 
b) 273,15 K 
c) -273,15 K 
d) 175,15 K 

 
50. Teplota -25 °C je v prepo čte na Kelvinovú stupnicu: 

a) -248,15 K 
b) -298,15 K 
c) 248,15 K 
d) 298,15 K 

 
51. Teplota 400 Kelvinov je v prepo čte na Celziovú stupnicu: 

a) 673,15 °C 
b) 400 °C 
c) 126,85 °C 
d) -400 °C 

 
52. Teplota -150 Kelvinov je v prepo čte na Celziovú stupnicu: 

a) 123,15 °C 
b) -123,15 °C 
c) 326,85 °C 
d) -423,15 °C 

 
53. Vyberte správne znenia Avogadrovho zákona: 

a) rovnaké objemy rôznych plynov majú za rovnakých podmienok rôzny objem 
b) rovnaké objemy rôznych plynov majú za rovnakých podmienok rovnaký objem 
c) rovnaké objemy rôznych plynov majú za rôznych podmienok rovnaký objem 
d) rovnaké objemy rôznych plynov majú za rôznych podmienok rôzny objem 
e) rovnaké objemy rôznych plynov majú za rovnakých podmienok rovnaký počet molekúl 
f) rovnaké objemy rôznych plynov majú za rovnakých podmienok rôzny počet molekúl 
g) rovnaké objemy rôznych plynov majú za rôznych podmienok rovnaký počet molekúl 
h) rovnaké objemy rôznych plynov majú za rôznych podmienok rôzny počet molekúl 
i) 1 mol akéhokoľvek plynu zaberá za normálnych podmienok objem 22,4 dm3 
j) 6,022.1023 molekúl/atómov akéhokoľvek plynu zaberá za normálnych podmienok 

normálny molový objem 
 
54. Za normálne podmienky považujeme pri plynoch: 

a) tlak 0,101325 Pa a teplotu 25°C  
b) tlak 101325 Pa a teplotu 273,15 K 
c) tlak 0,2 MPa a teplotu 0°C  
d) tlak  101,325 kPa a teplotu 0°C  
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55. 1 mol ľubovo ľného plynu má pri normálnych podmienkach objem: 
a) 224 dm3 
b) 100  l 
c) 22,4 dm3 
d) 22,4 l 

 
56. Aký je objem 10 molov oxidu dusnatého pri normá lnych podmienkach? 

a) 0,45 dm3 
b) 224 dm3 
c) 2,24 dm3 
d) 22,4 dm3 

 
57. Aké množstvo vodíka zaberá za normálnych podmie nok objem 44,8 dm 3? (MH=1 g.mol -1) 

a) 4 g 
b) 2 mol 
c) 1 g 
d) 2 g 

 
58. Vypočítajte: 

a) aké látkové množstvo predstavuje 336,15 dm3 dusíka za normálnych podmienok  
b) akú hmotnosť predstavuje 336,15 dm3 dusíka za normálnych podmienok (MN=14 

g.mol-1) 
 
59. Vypočítajte,  ko ľko molov a ko ľko gramov  predstavuje objem 268,8 dm 3 oxidu 

uhli čitého za normálnych podmienok? (M C = 12 g.mol -1; MO=16 g.mol -1) 
 
60. Aký objem pri normálnych podmienkach zaberá 20 gramov sulfánu?            

(MH=1 g.mol -1; MS=32 g.mol -1) 
a) 38,08 dm3 
b) 0,026 dm3 
c) 13,18 dm3 
d) 13,58 dm3 

 
61. Akému látkovému množstvu zodpovedá pri normálny ch podmienkach 500 ml 

metánu? 
a) 0,022 mol 
b) 44,8 mol 
c) 22,32 mol 
d) 0,0448 mol 

 
62. Akej hmotnosti zodpovedá pri normálnych podmien kach 150 dm 3 oxidu 

sírového? ( M S=32 g.mol -1; MO=16 g.mol -1) 
a) 0,084 g 
b) 11,95 g 
c) 535,71 g 
d) 1,87.10-3 g 

 
63. Dej, ktorý prebieha pri konštantnom tlaku je __ ___________ a jeho matematické 

vyjadrenie má tvar:  

a) 
2

2

1

1

V

p

V

p
=  

b) 
2

2

1

1

T
V

T
V

=  

c) p1.V1  =  p2.V2 
d) V1.T1    =  V2.T2 
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64. Dej, ktorý prebieha pri konštantnej teplote  je  ____________ a jeho matematické 
vyjadrenie má tvar:  

a) 
2

2

1

1

V

p

V

p
=  

b) 
2

2

1

1

T
V

T
V

=  

c) p1.V1   =   p2.V2 
d) V1.T1   =    V2.T2 

 
65. Dej, ktorý prebieha pri konštantnom objeme je _ __________ a jeho matematické 

vyjadrenie má tvar: 

a) 
2

2

1

1

V
p

V
p

=  

b) 
2

2

1

1

T
V

T
V

=  

c) 
2

2

1

1

T
p

T
p

=  

d) p1.T1  =   p2.T2 
 
66. V oceľovej f ľaši objemu 11 dm 3 je dusík pod tlakom 10,5896 MPa pri 0°C. Ko ľko 

dm 3 kyslíka je možné odobra ť z fľaše za normálneho tlaku? 
a) 105251,9 dm3 
b) 0,1053 dm3 
c) 0,00115 dm3 
d) 1149,6 dm3 

 
67. Pri teplote 30°C a normálnom tlaku je objem ply nu 1500 cm 3. Na akú teplotu 

treba zohria ť plyn, aby jeho objem vzrástol na 2500 cm 3?   
a) 45°C 
b) 50°C 
c) 18°C 
d) 112,5°C 

 
68. Pri 12°C je tlak plynu v uzavretej nádobe 983,5 61 kPa. Ako sa zmenší tlak, ke ď 

nádobu ochladíme na -8°C? 
a) 914,575 kPa 
b) 1093 MPa 
c) 0,076787 MPa 
d) 76,787 kPa 

 
69. Univerzálna stavová rovnica plynov má tvar: 

a) V.T   =  n.R. p 
b) p.V    = n.R.T 
c) R.T   =  n.p.V 

d) 
p
TR

Vn
.

. =  

 
70. Aký objem zaberá 180 gramov chlorovodíka za nor málnych podmienok (M H=1 

g.mol -1, MCl=35,5 g.mol -1): 
a) 9,05 dm3     
b) 9,05.10-3 dm3 
c) 110,5 dm3 
d) 0,1105 dm3 
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71. Aký objem zaberá 128 gramov oxidu siri čitého pri normálnom tlaku a teplote 
28°C? (M O=16 g.mol -1, MS=32 g.mol -1) 
a) 49,4 dm3 
b) 0,0494 dm3 
c) 0,0202 dm3 
d) 20,23 dm3 

 
72. Aký objem zaberá 100 g kyslíka pri normálnej te plote a  tlaku 0,15.10 6 Pa? 

(MO=16 g.mol -1) 
a) 21,14 dm3 
b) 47,3 dm3 
c) 0,0473 dm3 
d) 94,62 dm3 

 
73. Aký objem  zaberá 15 gramov plynného vodíka pri  tlaku 202,6 kPa a teplote 

10°C? (M H=1g.mol -1) 
a) 87,15 dm3 
b) 174,29 dm3 
c) 0,0871 dm3 
d) 11,47 dm3 

 
Správne odpovede: 
 

1. a, b, c 23. B) 
2. a, b, d  a) g 
3. b, d   d) T=61°C;  p=1,8 atm  
4. a, b, d, f, i  e) B, Ts=19°C 
5. b, d, e, g, h  
6. fyzikálne: bezfarebný, bez chuti a zápachu,   

 teplota topenia:-218,4°C  
 chem.: oxidovadlo, vo vode málo rozpustný,   
 podporuje horenie  

7. fyzikálne: striebrolesklý, tvrdý, krehký kov  
 chemické: chemicky odolný voči oxidácii,   
 v zlúčeninách vystupuje hlavne   
 v oxidačnom čísle III. a VI.  

8. c  
9. a, c, e 

10. 
 

 

 
 24. a b, c, e 
 25. iónové(ióny, iónová väzba),  
  kovalentné (zlúčené atómy, 
  kovalentná väzba), 
  kovové (atómy, kovová väzba), 
  molekulové(molekuly/atómy  
  nezlúčené, van der Waalsove sily, 
  vodíková väzba) 
  26. b, c 

11. b, c 27. a, c 
12. b, d 28.  a, d 
13. b, d 29. a, c, d 
14. b, c 30.  a, d 
15. a) Fe(l) →Fe(s) 31. b, d 

 b) H2O(s) →H2O(l) 32. a, b, d 
 c) NH4Cl(s) → NH4Cl(g) 33. b, c, d 

 d) HCl(l) → HCl(g) 34.  a) iónová väzba 
 e) N2(g) → N2(l)  b) kovová väzba  
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16.  c) kovalentná väzba 
  d) van der Waalsove sily 
  e) van der Waalsove sily 
  f) iónová väzba 
  g) kovalentná väzba 
  h) van der Waalsove sily 
  i) kovová väzba 
  j) kovalentná väzba 
  k) vodíková väzba 
 35.  teplota topenia:  
   Molekulové kryštály: 

17. c                             Ar(s):  -189,4°C 
18. a                             CO2(s): -57 °C 
19. a) v=1-1+2=2                             H2O(s): 0°C 

 b) v=1-2+2=1                             S8: 119, 3°C 
 c) v=1-3+2=0  Iónové kryštály: 
                             CsCl: 646°C 
                             CaF2: 1418°C 
  Kovové kryštály: 
                             Mg: 648,8°C 
                             Cu: 1083°C 
  Kovalentné kryštály: 
                             Si: 1410°C 
                             SiO2:1470°C 
                             diamant: 3550°C 
  36. diamant: kovalentná väzba medzi  

20. a) X (g)  atómami uhlíka, vysoká teplota 
 b) v=1-1+2=2  topenia, vysoká tvrdosť 
 d) Tt=T1 (p=0,8 MPa)>Tt=T0 (p=0,1 MPa)  tuha: kovalentná väzba medzi  
  atómami uhlíka vo vrstve, medzi  
  vrstvami slabé van der Waalsove sily 
  diamant: najtvrdšia prírodná látka,  
  izolátor, bezfarebný 
  tuha: mäkká, vedie elektrický prúd  
  v smere vrstiev, čierna 
 37. van der Waalsove sily medzi vrstvami 
 38.  medzi molekulami CO2 sú slabé van 
  der Waalsove sily (molekulový kryštál) 
  medzi molekulami/atómami SiO2 sú  
   pevné kovalentné väzby (atómový  

21. a) X (s=l)  kryštál) 
 b) v=1-1+2=2 39.  vodíková väzba medzi molekulami  
 d) Tv=T1 (p=0,2 MPa)>Tv=T0 (p=0,1 MPa)  vody v H2O(l) je silnejšia ako v H2S(l) 
 40. atómy uhlíka sú viazané silnou  
  kovalentnou väzbou v atómovom  
  kryštáli 
  molekuly jódu sú viazané slabými van  
  der Waalsovymi silami v molekulovom  
  kryštáli 
 41. d 
 42. b 
 43. a c, e 
  44.  a c, e 

22. a) X (s) 45. b c, e 
 b) v=1-3+2=0 46. a, d 
 d) Ts=T1 (p=300 kPa)>Ts=T0 (p=101,325  kPa) 47. a, c 
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 48. a, d 
 49. b 
 50. c 
 51. c 
 52. d 
 53. b, e, i, j 
 54. b, d 
 55. c, d 
 56. b 
 57. a, b 
  58. 15 mol; 420,19 g 

23. A) 59. 12 mol; 528 g 
 a) s 60. c 
 b)Tt=75°C 61. a 
 c) Tv= 120°C 62. c 
 63. izobarický, b 
 64. izotermický, c 
 65. izochorický, c 
 66. d 
 67. b 
 68. a 
 69. b 
 70. c 
 71. a 
 72. b 
 

 
73. a 

 
 
5. Roztoky:  Disperzné sústavy a ich rozdelenie. Vznik roztokov (rozpúšťanie 

a rozpustnosť látok, podmienky vzniku roztokov). Zloženie roztokov. 
Najdôležitejšie typy roztokov. 

 
1. Vyberte správne tvrdenie. Zmes: 

a) je sústava, ktorá vznikla zmiešaním dvoch a viacerých látok 
b) je chemicky čistá látka 
c) možno ju opísať pomocou chemického vzorca 
d) nemožno ju opísať pomocou chemického vzorca 

 
2. Vyberte správne tvrdenie: 

a) zmesi nie sú iba kvapaliny 
b) zmes je sústava zložená zo súboru rôznych častíc (atómov, molekúl, iónov) 
c) sústava môže mať homogénnu oblasť (fázu) 
d) ak má sústava vo všetkých miestach rôzne vlastnosti, je homogénna 

 
3. Podľa počtu zložiek rozde ľujeme zmesi na: 

a) tuhé, kvapalné, plynné 
b) homogénne, heterogénne 
c) dvojzložkové, viaczložkové 
d) žiadna z uvedených možností nie je správna 

 
4. Podľa skupenstva rozlišujeme zmesi: 

a) tuhé, kvapalné, plynné 
b) homogénne, heterogénne 
c) dvojzložkové, viaczložkové 
d) žiadna z uvedených možností nie je správna 
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5. Vyberte správne tvrdenie. Disperzná sústava: 
a) je chemicky čistá látka 
b) je sústava, ktorá vznikla zmiešaním dvoch a viacerých čistých látok 

(prvkov/zlúčenín) 
c) je systém v ktorom sú zložky rozptýlené (dispergované) a navzájom premiešané 
d) zložka disperznej sústavy, ktorá je v nadbytku, tvorí disperzné prostredie 

 
6. Disperzným prostredím môže by ť: 

a) iba tuhá fáza, v ktorej sú rozptýlené častice dispergovanej látky 
b) iba kvapalná fáza, v ktorej sú rozptýlené častice dispergovanej látky 
c) iba plynná fáza, v ktorej sú rozptýlené častice dispergovanej látky 
d) súvislá tuhá, kvapalná alebo plynná fáza, v ktorej sú rozptýlené častice 

dispergovanej látky 
 
7. Podľa veľkosti častíc môžeme deli ť zmesi (disperzné sústavy) na: 

a) pravé roztoky, koloidné roztoky a hrubé disperzie 
b) tuhé, kvapalné a plynné  
c) homogénne, heterogénne 
d) izolované alebo uzavreté 
e) otvorené a uzavreté 

 
8. Ak je ve ľkos ť častíc rozptýlenej (dispergovanej) látky menšia ako 10-9 m (1 nm), 

hovoríme o: 
a) pravom roztoku 
b) koloidnom roztoku 
c) hrubej disperzii 
d) heterogénnej sústave 

 
9. Ak je ve ľkos ť častíc rozptýlenej látky 10 -9–10-7 m (1-100 nm), hovoríme o: 

a) pravom roztoku 
b) koloidnom roztoku 
c) hrubej disperzii 
d) ani jedno tvrdenie nie je správne 

 
10. Ak je ve ľkos ť častíc rozptýlenej látky vä čšia ako 10 -7 m (100 nm), hovoríme o: 

a) hrubej disperzii 
b) pravom roztoku 
c) koloidnom roztoku 
d) homogénnej sústave 

 
11. Homogénna zmes rozpustenej látky a rozpúš ťadla je: 

a) pravý roztok 
b) koloidný roztok 
c) hrubá disperzia 
d) žiadna z uvedených možností nie je správna 

 
12. Hrubé disperzie a koloidné roztoky sú: 

a) homogénne zmesi 
b) heterogénne zmesi 
c) nedá sa určiť 

 
13. Vyberte nesprávne tvrdenie: 

a) koloidné roztoky sú homogénne zmesi 
b) príkladom homogénnej zmesi je vodný roztok NaCl 
c) zmesi delíme na homogénne, heterogénne a koloidné 
d) koloidný roztok je heterogénnou zmesou 
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14. Pravý roztok je: 

a) iba kvapalný 
b) iba plynný 
c) iba pevný 
d) žiadna z uvedených odpovedí nie je správna 

 
15. Uveďte správne  ozna čenia pre nasledujúce skupenstvá látok: 

a) tuhá látka                ___________ 
b) kvapalná látka         ___________ 
c) plynná látka             ___________ 
d) vodný roztok látky   ___________ 

 
16. Vodný roztok soli je všeobecne: 

a) pravý roztok 
b) homogénna zmes 
c) viacfázová sústava 
d) jednofázová sústava 

 
17. Rozpúš ťanie chloridu sodného vo vode vystihuje zápis: 

a) ( ) ClNaNaCl OH
s + → 2  

b) ( ) 2
2 ClNaNaCl OH

s + →  

c) ( ) ( ) ( )aqaq
OH

s ClNaNaCl −+ + → 2  

d) ( ) ( ) ( )gs
OH

s ClNaNaCl 2
2 + →  

 
18. Mosadz je: 

a) tuhý roztok  
b) nepravý roztok 
c) pravý roztok 
d) homogénna zmes medi a zinku 

 
19. Medzi koloidné roztoky patria: 

a) aerosóly 
b) emulzie 
c) suspenzie 
d) hmly 

 
20. Emulzia je: 

a) pravý roztok 
b) heterogénna zmes kvapalnej látky dispergovanej v kvapalnom disperznom 

prostredí 
c) homogénna zmes tuhej látky dispergovanej v kvapalnom disperznom prostredí 
d) zmes dvoch kvapalín, ktoré sa navzájom nerozpúšťajú (schematicky sa označujú 

ako olej a voda; napr. plnotučné mlieko a voda) 
 
21. Aerosól je: 

a) pravý roztok 
b) heterogénna zmes tuhých alebo kvapalných častíc rozptýlených v plynnej fáze 
c) heterogénna zmes tuhých alebo kvapalných častíc rozptýlených v kvapalnej fáze 
d) príkladom aerosólu môže byť smog alebo hmla 
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22. V aerosóloch sú vždy disperzným prostredím: 
a) pevné látky 
b) kvapaliny 
c) plyny 
d) žiadna z uvedených odpovedí nie je správna 

 
23. Vyberte správne tvrdenie. Suspenzia: 

a) je heterogénna zmes, v ktorej sú tuhé častice rozptýlené v kvapaline 
b) patrí medzi pravé roztoky 
c) patrí medzi hrubé disperzie (tzv. mikrodisperzie) 
d) na rozdiel od koloidu podlieha suspenzia sedimentácii 

 
24. Príkladom suspenzie môže by ť: 

a) piesok vo vode 
b) vodný roztok soli 
c) turecká káva 
d) hmla 

 
25. 35%-ný vodný roztok HCl je sústava: 

a) heterogénna, dvojzložková, dvojfázová  
b) heterogénna, jednozložková, dvojfázová 
c) homogénna, dvojzložková, jednofázová 

 
26. Zmes destilovanej vody, NaCl a železných pilín je sústava: 

a) homogénna, trojzložková, jednofázová 
b) homogénna, trojzložková, dvojfázová 
c) heterogénna, trojzložková, dvojfázová 
d) heterogénna trojzložková, trojfázová 

 
27. Zložky NaCl-H 2O sú  

a) neobmedzene miešateľné 
b) nemiešateľné 
c) obmedzene miešateľné 
d) nedá sa usúdiť 

 
28. Zložky alkohol-H 2O sú  

a) neobmedzene miešateľné 
b) nemiešateľné 
c) obmedzene miešateľné 
d) nedá sa usúdiť 

 
29. Zložky Hg-H 2O sú  

a) neobmedzene miešateľné 
b) nemiešateľné 
c) obmedzene miešateľné 
d) nedá sa usúdiť 

 
30. Podľa množstva rozpustenej látky obsiahnutej v ur čitom množstve rozpúš ťadla 

rozlišujeme roztoky: 
a) tuhé, kvapalné a plynné 
b) nenasýtené, nasýtené a presýtené 
c) dvojzložkové a viaczložkové 
d) žiadna z uvedených odpovedí nie je správna 
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31. Roztok, v ktorom za daných podmienok (teploty, tlaku) už nemožno rozpusti ť 
viac rozpúš ťanej látky je: 
a) presýtený  
b) nenasýtený 
c) nasýtený 
d) žiadna z uvedených odpovedí nie je správna 

 
32. Vyberte správne tvrdenie. Rozpustnos ť látky v rozpúš ťadle závisí od: 

a) teploty 
b) tlaku, ak rozpustenou látkou je plyn 
c) vlastností rozpustenej látky 
d) vlastností rozpúšťadla 
e) žiaden z uvedených faktorov nemá na rozpustnosť látky vplyv 

 
33. Rozpustnos ť látok sa udáva ako: 

a) hmotnosť rozpustenej látky v gramoch, ktorá sa pri danej teplote rozpustí v 1 kg 
rozpúšťadla (H2O) 

b) hmotnosť rozpustenej látky v gramoch, ktorá sa pri danej teplote rozpustí v 1000 g 
rozpúšťadla (H2O) 

c) hmotnosť rozpustenej látky v gramoch, ktorá sa pri danej teplote rozpustí v 100 g 
rozpúšťadla (H2O) 

d) hmotnosť rozpustenej látky v gramoch, ktorá sa pri danej teplote rozpustí v 1 litri 
rozpúšťadla (H2O) 

 
34. Na základe kriviek rozpustnosti na obrázku ur čte: 

 
a) koľko gramov dusičnanu olovnatého obsahuje nasýtený roztok pri 60°C? 
b) koľko gramov dusičnanu olovnatého obsahuje nenasýtený roztok pri 60°C ? 
c) koľko gramov dusičnanu olovnatého obsahuje presýtený roztok pri 60°C?  

 
35. Na základe  kriviek rozpustnosti z úlohy č. 34 určte:  

a) aké maximálne množstvo chloridu draselného sa rozpustí v 400 g vody pri 80°C: 
__________________________ 

b) aké maximálne množstvo dusičnanu draselného sa rozpustí v 200 g vody pri 20°C :  
__________________________ 
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c) aké maximálne množstvo dusičnanu sodného sa rozpustí v 500 g vody pri 10°C: 
__________________________ 

d) koľko gramov dusičnanu sodného musíme rozpustiť v 300g vody pri 10°C, aby bol 
roztok presýtený: ____________ 

 
 
36. Na základe  kriviek rozpustnosti z  úlohy číslo 34 ur čte, aký je roztok 

chlore čnanu draselného, ktorý bol pripravený rozpustením 6 0 g KClO 3 v 200 g 
vody pri 40°C:  
a) nasýtený 
b) nenasýtený 
c) presýtený 
d) žiadna z odpovedí nie je správna 

37. Určte, ako treba upravi ť teplotu roztoku pripraveného rozpustením 60 g KClO 3 
v 200 g vody pri 40°C (pod ľa údajov rozpustnosti na obrázku z úlohy č. 34), aby 
bol roztok nasýtený. (Odpoveď dokumentujte zakreslením v grafe.) 
a) zvýšiť o: ____________________ 
b) znížiť o:  ____________________ 
c) teplotu roztoku nie je potrebné meniť 

 
38. Látku považujeme za rozpustnú ak sa pri daných podmienkach rozpustí v 100 g 

rozpúš ťadla: 
a) viac ako 10 g látky 
b) viac ako 1g látky 
c) viac ako 0,1g látky 
d) viac ako 0,01 g látky  

 
39. Látku považujeme za málo rozpustnú ak je jej ro zpustnos ť: 

a) v intervale 20–10g látky/100 g rozpúšťadla (H2O) 
b) v intervale 10–1g látky/100 g rozpúšťadla (H2O) 
c) v intervale 1–0,1g látky/100 g rozpúšťadla (H2O) 
d) ani jedna z uvedených alternatív nie je správna, pretože málo rozpustná látka 

neexistuje 
 
40. Zloženie roztokov môžeme vyjadri ť: 

a) molovým zlomkom 
b) hmotnostným zlomkom 
c) objemovým zlomkom 
d) koncentráciou látkového množstva (molaritou) 

 
41. Vyberte správny vz ťah pre výpo čet koncentrácie roztoku v hmotnostných 

percentách: 

a) 100.
Θ

=
n

n
x i

i  

b) 100.
Θ

=
m

m
w i

i  

c) 100.
Θ

=ϕ
V

Vi
i  

d) 
Θ

=
V

n
c i

i  
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42. Vyberte správny vz ťah pre výpo čet koncentrácie látkového množstva roztoku: 

a) 100.
Θ

=ϕ
V

Vi
i  

b) 100.
Θ

=
m

m
w i

i  

c) 
Θ

=
V

n
c i

i  

d) 100.
Θ

=
n

n
x i

i  

 
43. Koľko %-ný je roztok KCl, ktorý vznikol rozpustením 15 0 g KCl v 350 g vody? 

a) 15 % 
b) 20% 
c) 30% 
d) 42,8% 

 
44. Aká je koncentrácia roztoku v hmot.%, ktorý vzn ikol rozpustením 50 g hydroxidu 

sodného v 1 500 ml vody?  
a) 30% 
b) 3,3% 
c) 3,2 % 
d) 33,3% 

 
45. Pri ve ľkej strate krvi sa pacientom do krvného obehu pridá va fyziologický 

roztok, čo je 0,9%-ný roztok NaCl. Ko ľko gramov NaCl je v jednej infúznej 
dávke? (1 infúzna dávka fyziologického roztoku má h motnos ť 500 g) 
a) 45 g 
b) 0,45 g 
c) 4,5 g 
d) 90 g 

 
46. Koľko gramov NaCl a ko ľko gramov (ml) vody potrebujete na prípravu 200 g 

roztoku, ktorého koncentrácia w NaCl=40%? 
a) 40 g NaCl a 200 g (ml) vody 
b) 60 g NaCl a 140 g (ml) vody 
c) 80 g NaCl a 120 g (ml) vody 
d) 8 g NaCl a 200 g (ml) vody 

 
47. Koľko gramov soli a ko ľko gramov/mililitrov vody obsahuje 400 g 30%-ného 

roztoku NaCl? 
a) 30 g NaCl a 370 g (ml) vody 
b) 60 g NaCl a 340 g (ml) vody 
c) 12 g  NaCl a 388 g (ml) vody 
d) 120 g NaCl a 280 g (ml) vody 

 
48. Koľko gramov NaCl a ko ľko gramov (ml) vody potrebujete na prípravu 1000 g 

roztoku, ktorého koncentrácia w NaCl=10‰? 
a) 100 g NaCl a 900 g (ml) vody 
b) 10 g NaCl a 990 g (ml) vody 
c) 1 g NaCl a 999 g (ml) vody 
d) 100 g NaCl a 1000 g (ml) vody 
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49. Akú hmotnos ť cukru v gramoch potrebujete rozpusti ť v 4,5 l vody, aby ste 
získali 15%-ný roztok? 
a) 1500 g 
b) 794 g 
c) 675 g 

 
50. Chceme pripravi ť 7%-ný vodný roztok cukru. K dispozícii máme 35 g c ukru. Akú 

hmotnos ť roztoku môžeme z tohto množstva cukru urobi ť? 
a) 450 g 
b) 500 g 
c) 245 g 
d) 42 g 

 
51. Pri teplote 20°C sme odobrali vzorku vodného ro ztoku NaCl s hmotnos ťou 15 g. 

Po odparení zostalo 3,97 g soli. Vypo čítajte koncentráciu kuchynskej soli 
(v hmot.%) vo vzorke? Bol pôvodný roztok nasýtený? (rozpustnos ť NaCl pri 
20°C je 36 g NaCl v 100g vody) 
a) 26,47%; roztok bol presýtený 
b) 26,47%; roztok bol nasýtený 
c) 3,77%; roztok bol nenasýtený 
d) 3,77%; roztok bol nasýtený 

 
52. Aká je koncentrácia látkového množstva roztoku (molarita), ktorý vznikol 

rozpustením 4 mol H 2SO4 v 500 cm 3 roztoku? 
a) 0,2 mol.dm-3 
b) 8 mol.dm-3 
c) 2 mol.dm-3 
d) 0,4 mol.dm-3 

 
53. Aká je koncentrácia látkového množstva roztoku (molarita), ktorý vznikol 

rozpustením 3 mol H 2SO4 v 2500 cm 3 roztoku? 
a) 12 mol.dm-3 
b) 0,0012 mol.dm-3 
c) 0,012 mol.dm-3 
d) 1,2 mol.dm-3 

 
54. Koľko gramov KMnO 4 (M=158,08 g.mol -1) je potrebné naváži ť na prípravu 500 

cm 3 roztoku o koncentrácii 0,02 mol.dm -3? 
a) 3,952 g 
b) 1,58 g 
c) 6,32 g 
d) 1580,8 g 

 
55. Koľko gramov Pb(NO 3)2 (M=331,2 g.mol -1) potrebujeme naváži ť na prípravu 300 

cm 3 roztoku s koncentráciou 0,5 mol.dm -3? 
a) 49,68 g 
b) 49,68 kg 
c) 198,72 g 
d) 0,552 g 

 
56. Koľko molov a ko ľko gramov HCl obsahujú 2 l roztoku, ktorého koncent rácia 

cHCl= 0,5 mol.dm -3 (MHCl=36,5 g.mol -1)? 
a) 0,5 mol HCl; 18,25 g HCl 
b) 1 mol HCl; 73 g HCl 
c) 0,5 mol HCl ; 36,5 g HCl 
d) 1 mol HCl; 36,5 g HCl 
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57. Koľko molov a ko ľko gramov KOH obsahuje 250 cm 3 roztoku, ktorého 
koncentrácia C KOH=0,25 mol.dm -3 (MKOH=56,1 g.mol -1)? 
a) 62,5 mol KOH; 3,5 kg KOH 
b) 0,625 mol KOH; 35,6 g KOH 
c) 6,25 mol KOH; 350,6 g KOH 
d) 0,0625 mol KOH; 3,5 g KOH 

 
58. Vypočítajte, aký objem koncentrovaného roztoku HNO 3 (w=65%, ρ=1,4 g.cm -3), 

ktorý musíme odmera ť pre prípravu 32 cm 3 roztoku s koncentráciou 5 mol.dm -3. 
(M=63 g.mol -1) 
a) 160 ml 
b) 11,07 ml 
c) 10,08 ml 
d) 15,5 ml 

 
59. Vypočítajte, aký objem koncentrovaného roztoku HCl (w=35 %, ρ=1,18 g.cm -3), ktorý 

musíme odmera ť pre prípravu 152 cm 3 roztoku s koncentráciou 6 mol.dm -3. (M=36,5 
g.mol -1) 
a) 912 ml 
b) 33,28 ml 
c) 80,60 ml 
d) 95,10 ml 

 
60. Doplňte tabu ľku: 
 
 Rozpustená 

látka 
Molová hmotnosť 
rozpustenej látky  

[g.mol-1] 

Koncentrácia 
látkového množstva  

[mol.dm-3] 

Množstvo  
rozpustenej  

látky 

Objem  
roztoku 

a) KI 166   2,2 mol  2,75 dm3 
b) NaNO3 85  0,39   g      1,25 l 
c) BaCl2 208,2   0,4 mol 850 ml 
d) FeCl3 162,2  0,294      14,7 g        ml 
e) K2CO3 138,2  0,26    g     1650 ml 

f) H2SO4 98  0,905    0,178 g           cm3 

 
61. Koľko %-ný roztok vznikne zmiešaním 300 g 30%-ného roz toku HCl s 200 g  

16%-ného roztoku HCl? 
a) 12,2% 
b) 24,4% 
c) 14,0% 
d) 46,0% 

 
62. Do 150 g 10%-ného roztoku soli sme pridali 75 g  vody. Ko ľko %-ný roztok 

vznikol? 
a) 5,0% 
b) 6,6% 
c) 2,5% 
d) 7,5% 

 
63. Do 1500 g 20 %-ného roztoku cukru sme prisypali  ešte 300 g cukru. Ko ľko %-ný 

roztok vznikol po rozpustení cukru? 
a) 16,6% 
b) 30,0% 
c) 50,0% 
d) 33,3% 
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64. Vypočítajte, ko ľko gramov soli musíte prisypa ť do 200g 15%-ného roztoku, aby 
ste dostali 30%-ný roztok. 
a) 50 g 
b) 200 g 
c) 100 g 
d) 42,8 g 

 
65. Vypočítajte, ko ľko vody musíte odpari ť z 300 gramov 50%-ného roztoku, aby ste 

pripravili 70%ný roztok. 
a) 85,7 g 
b) 149 g 
c) 85,7 ml 
d) 250 g 

 
66. Vypočítajte hmotnos ť vody, ktorú treba odpari ť zo 600 kg 5 %-ného roztoku 

chloridu sodného, aby vznikol nasýtený roztok NaCl pri teplote 80°C. 
(Rozpustnos ť NaCl pri 80°C je 38 g NaCl v 100 g vody.) 
a) 500 kg 
b) 490,9 kg 
c) 300 kg 
d) 250 kg 

 
67. Aký je parciálny tlak kyslíka v zmesi plynov, k torá sa skladá z 40% kyslíka a 60% 

dusíka pri celkovom tlaku 0,2 MPa? 
a) 0,08 MPa 
b) 0,12 MPa 
c) 101 325 Pa 
d) 80 kPa 

 
68. Pri nedokonalom spa ľovaní uhlia v kachliach vzniká oxid uho ľnatý, jedovatý 

plyn bez zápachu. Ak vzduch obsahuje 0,08 obj. % CO , vznikajú príznaky otravy 
(bolesti hlavy, nevo ľnos ť, pocit únavy), prítomnos ť 0,2 obj.% CO vo vzduchu 
predstavuje nebezpe čenstvo smrti. Aký objem v dm 3 oxidu uho ľnatého vo 
vzduchu v miestnosti s rozmermi 3 m x 4 m x 2 m vyv olá bolesti hlavy? 
a) 1,92 dm3 
b) 19,2 dm3 
c) 192 dm3 

d) 1920 dm3 

 
 
Správne odpovede: 
 

1. a, d 35. a) 200 g KCl 
2. a, b, c  b) 60 g KNO3 
3. c  c) 400 g NaNO3 
4. a  d) > 240 g NaNO3 
5. b, c, d 36. c 
6. d 37. a) zvýšiť o 30°C 
7. a, c 38. b 
8. a 39. c 
9. b 40. a, b, c, d 

10. a 41. b 
11. a 42. c 
12. b 43. c 
13. a 44. c 
14. d 45. c 
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15. a) s   (solidus) 46. c 
 b) l    (likvidus) 47. d 
 c) g   (gaseous) 48. b 
 d) aq (hydratovaný ión alebo  49. b 
 molekula; aqua=voda) 50. b 
16. a, b, d 51. b 
17. c 52. b 
18. a, c, d 53. d 
19. a, b, d 54. b 
20. b, d 55. a 
21. b, d 56. d 
22. c 57. d 
23. a, c, d 58. b 
24. a, c 59. c 
25. c 60. a) 0,80 mol.dm-3 
26. c  b) 41,43 g 
27. c  c) 0,47 mol.dm-3 
28. a  d) 308 cm3 (ml) 
29. b  e) 59,28 g 
30. b  f) 2 cm3 (ml) 
31. c 61. b 
32. a, b, c, d 62. b 
33. c 63. d 
34. a) 95 g Pb(NO3)2/100 g H2O 64 d 
 b) < 95 g Pb(NO3)2/100 g H2O 65. a, c 
 c) > 95 g Pb(NO3)2/100 g H2O 66. b 
  67. a, d 
  68. b 
 
 
6. Zákonitosti priebehu chemických reakcií  

6.1. Energetické zmeny pri chemických reakciách (základné termochemické pojmy, 
termochemické zákony, výpočty reakčných tepiel) 

 
1. Napíšte rovnice týchto dejov: 

a) horenie fosforu 
b) termického rozkladu uhličitanu vápenatého 
c) rozpúšťanie oxidu horečnatého vo vode 
d) vytesnenie kremíka z oxidu kremičitého uhlíkom 
e) prípravy chloridu hlinitého neutralizáciou 
f) reakciu zrážania síranu horečnatého hydroxidom vápenatým za vzniku hydroxidu 

horečnatého a _______________ 
g) horenie lítia 
h) rozpúšťanie zinku v kyseline bromovodíkovej 
i) vytesnenie molybdénu z oxidu molybdénového hliníkom 
j) neutralizácia hydroxidu železnatého kyselinou trihydrogénfosforečnou 
k) neutralizácia hydroxidu chromitého kyselinou dihydrogensírovou 
l) hydrolýza chloridu meďnatého 
m) reakcia zrážania dusičnanu strieborného sírovodíkom (sulfánom)  

  
2. Akým typom je chemická reakcia  H 2O (g) + C (s) → CO (g) + H2 (g);    kJHR 4,131=∆ o :   

a) podľa počtu fáz 
b) podľa vonkajších zmien 
c) podľa mechanizmu 
d) podľa energetických zmien   
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3. Na základe rovnice   3 C (s) + 2 Fe2O3 (s) → 4 Fe (s) + 3 CO2 (g) 

a) určte, koľko molov plynných reaktantov vystupuje v rovnici 
b) vypočítajte, koľko molov uhlíka potrebujete na prípravu 12 mol železa 
c) vypočítajte, koľko molov oxidu uhličitého vznikne reakciou 10 mol oxidu železitého 

s uhlíkom 
d) vypočítajte, koľko dm3 oxidu uhličitého vznikne za normálnych podmienok reakciou 

10 mol oxidu železitého s uhlíkom  
 
4. Akým typom je chemická reakcia  N 2 (g) + O2 (g) → 2 NO (g); 0〈∆ o

RH : 
a) podľa počtu fáz 
b) podľa vonkajších zmien 
c) podľa mechanizmu 
d) podľa energetických zmien  

 
5. Na základe rovnice  N 2 (g) + O2 (g)  → 2 NO (g); 0〈∆ o

RH  
a) určte, koľko molov plynných produktov vystupuje v rovnici 
b) uveďte elektrónovú rovnicu oxidácie 
c) vypočítajte, koľko molov kyslíka potrebujete na zhorenie 10 mol dusíka 
d) vypočítajte, koľko molov oxidu dusnatého vznikne horením 10 mol dusíka za 

normálnych podmienok  
 
6. Akým typom je reakcia   N 2 (g) + ½ O2 (g)  →  N2O (g); 0〈∆ o

RH ? 
a) homogénna – heterogénna, zlučovacia – rozkladná – vytesňovacia – podvojnej 

výmeny, exotermická – endotermická, molekulová – iónová  
b) vyznačte oxidačné čísla všetkých prvkov v reakcii a zapíšte elektrónovú rovnicu: 
      oxidácie: 
      redukcie: 
c) vypočítajte, koľko molov a koľko dm3 kyslíka potrebujete na zhorenie 5 mol dusíka 

podľa uvedenej rovnice  
 
7. Akým typom je reakcia  CH 4 (g) + 2 O2 (g) → CO2 (g) + 2 H2O (g);  kJHR 802−=∆ o ? 

a) homogénna – heterogénna, molekulová – iónová, exotermická – endotermická, 
oxidačno-redukčná – neredoxná 

b) vyznačte oxidačné čísla všetkých prvkov v reakcii a zapíšte elektrónovú rovnicu: 
      oxidácie: 
      redukcie: 
c) vypočítajte, aké teplo sa uvoľní/spotrebuje podľa uvedenej rovnice, ak zhorí 15  

mol kyslíka 
 
8. Akým typom je reakcia  2 HgO (s) → 2 Hg (l) + O2 (g); 0〉∆ o

RH ? 
a) homogénna – heterogénna, zlučovacia – rozkladná – vytesňovacia – podvojnej 

výmeny, exotermická – endotermická, oxidačno-redukčná – neredoxná 
b) vyznačte oxidačné čísla všetkých prvkov v reakcii a zapíšte elektrónovú rovnicu: 

            oxidácie: 
            redukcie: 

c) vypočítajte, koľko molov a gramov oxidu ortuťnatého potrebujete na prípravu 8 mol 
kyslíka podľa uvedenej rovnice (MHgO=216,6 g.mol-1) 

  
9. Vyberte správne tvrdenie. Reakcia  2 HgO (s) → 2 Hg (l) + O2 (g)  je typom: 

a) syntetickej reakcie 
b) rozkladnej reakcie 
c) substitučnej reakcie 
d) podvojnej výmeny  
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10. Vyberte správne tvrdenie. V reakcii 8 HI (g) + H2SO4 (aq) → 4 I2 (g) + H2S (aq) + 4 H2O (l)  
      oxida čné čísla zmenili: 

a) jód 
b) síra 
c) kyslík 
d) žiadny prvok  

 
11. Vyberte správne tvrdenie. V reakcii 2 Na (s) + H2 (g) → 2 NaH (s)  je: 

a) vodík oxidačné činidlo 
b) sodík redukčné činidlo 
c) sodík oxidačné činidlo 
d) vodík redukčné činidlo  

 
12. Vypočítajte hmotnos ť kyslíka, potrebného k zhoreniu 20 g vodíka a hmotn osť 

vody, ktorá touto chemickou reakciou vznikne: 
a) 80 g kyslíka, 90 g vody                                  
b) 40 g kyslíka a 45 g vody 
c) 160 g kyslíka a 170 g vody 
d) 160 g kyslíka a 180 g vody 

 
13. Vytvorte správne dvojice ozna čenia skupenstva látok: 

a) tuhá látka                                                        1. aq 
b) kvapalná látka                                                 2. g 
c) plynná látka                                                     3. s 
d) vodný roztok látky                                      4. l                                            

 
14. Označte správne tvrdenia:  

a) pri exotermických reakciách je potrebné na začiatku vždy dodať energiu 
b) endotermické reakcie prebiehajú len pri neustálom dodávaní tepla 
c) produkty exotermických reakcií majú menšiu energiu ako reaktanty 
d) reaktanty endotermických reakcií majú väčšiu energiu ako produkty 
e) horenie je exotermická reakcia, pri ktorej sa uvoľňuje teplo a svetlo 

 
15. Teplo priamej a spätnej reakcie je: 

a) priamej je väčšie ako teplo spätnej reakcie 
b) priamej je menšie ako teplo spätnej reakcie 
c) rôzne 
d) rovnaké 

 
16. Pri exotermickej reakcii je: 

a) entalpia reaktantov je nižšia ako entalpia produktov 
b) entalpia reaktantov je rovnaká ako entalpia produktov 
c) entalpia reaktantov je väčšia ako entalpia produktov 
 

17. Pri endotermickej reakcii je: 
a) entalpia produktov je väčšia ako entalpia reaktantov 
b) entalpia produktov je nižšia ako entalpia reaktantov 
c) entalpia produktov je rovnaká ako entalpia reaktantov 
 

18. Reaktanty reakcie C (s) + CO2 (g) → 2 CO (g); kJHR 5,172+=∆ o  majú v porovnaní 
s produktami entalpiu:  
a) rovnakú 
b) nižšiu 
c) väčšiu 
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19. Pri exotermickej reakcii sa: 

a) teplo spotrebúva a 0〉∆ o

RH  
b) množstvo tepla sa nemení 
c) teplo uvoľňuje a 0〉∆ o

RH   

d) teplo uvoľňuje a 0〈∆ o

RH  
 

20. Pri endotermickej reakcii sa: 
a) teplo uvoľňuje a 0〈∆ o

RH  

b) teplo spotrebúva a 0〉∆ o

RH  
c) teplo uvoľní a vzápätí spotrebuje 
d) teplo spotrebúva a 0〈∆ o

RH  
 

21. Ktoré z uvedených dejov sú exotermické? 
a) vyparovanie vody 
b) horenie látok 
c) tavenie železa 
d) skvapalňovanie plynov (kondenzácia) 

 
22. Ktoré z uvedených dejov sú endotermické? 

a) topenie ľadu 
b) termický rozklad zlúčenín 
c) fotosyntéza 
d) tuhnutie ľadu 

 
23. Doplňte vetu: Ak na rozštiepenie väzieb v reaktantoch je  potrebné doda ť menšie 

množstvo energie ako sa uvo ľní pri vzniku väzieb v produktoch, reakcia je 
___________ termická. 

 
24. Uveďte hodnotu zlu čovacích tepiel prvkov. 
 
25. Napíšte defini čný vz ťah pre výpo čet reak čného tepla na základe známych 

hodnôt zlu čovacích entalpií. 
 
26. Od čoho závisí množstvo uvo ľneného/spotrebovaného tepla pri chemických 

reakciách? 
a) látkové množstvo 
b) teplota 
c) tlak 
d) katalyzátor 

 
27. Aby bolo možné porovnáva ť hodnoty reak čných tepiel chemických reakcií, 

zaviedli sa štandardné podmienky a reak čné teplo reakcií uskuto čňovaných pri 
štandardných podmienkach sa ozna čuje symbolom oH∆ . Štandardný stav je 
charakterizovaný: 
a) t=0°C, p=101 325 Pa 
b) t=25°C, p=101,325 kPa 
c) T=273,15K, p=2 MPa 
d) T=298,15K, p=1,01325.105 Pa 
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28. Jedným z možných laboratórnych postupov príprav y kyslíka je termický rozklad 
oxidu ortu ťnatého. Vyberte možné zápisy chemickej reakcie: 
a) HgO (s) → Hg (l) + O2 (g) + teplo 
b) HgO (s) → Hg (l) + O2 (g); 0〉∆ o

RH  
c) HgO (s) + teplo → Hg (l) + O2 (g)  
d) HgO (s) → Hg (l) + O2 (g); 0〈∆ o

RH  
 

29. Ktoré z uvedených reakcií sú exotermické? 
a) 2 NH3 (g) → 3 H2 (g) + 1 N2 (g);      kJ,HR 492=∆ o  

b) H2 (g) + Br2 (l) → 2 HBr (g);                kJHR 71−=∆ o  

c) H2O (g) + C (s) → CO (g) + H2 (g);      kJ,HR 4131=∆ o  

d) 2 CO (g) + O2 (g) → 2 CO2 (g);         kJHR 566−=∆ o  
 
30. Ktoré z uvedených reakcií sú endotermické? 

a) 4 NH3 (g) + 5 O2 (g) → 4 NO (g) + 6 H2O (g);   kJHR 906−=∆ o  
b) CH4 (g) + 2 O2 (g) → CO2 (g) + 2 H2O (g) + 802 kJ 
c) 2 S (s) + C (s)  + 128 kJ → CS2 (l) 
d) 3 C (s) + 2 Fe2O3 (s) + 464 kJ → 4 Fe (s) + 3 CO2 (g)  

 
31. Na základe termochemickej rovnice 

2 CO (g) + O2 (g) → 2 CO2 (g);  kJHR 566−=∆ o  
určte, aká je hodnota reak čného tepla spätnej reakcie: 
a) rovnaká, ale má opačné znamienko 
b) -566kJ 
c) +566kJ 
d) +283kJ  

 
32. Na základe údajov v termochemickej rovnici 

3 H2 (g) + 1 N2 (g) → 2 NH3(g); kJHR 4,92−=∆ o  
uveďte, aké množstvo tepla sa spája so vznikom 1 mol NH 3 (g): 
a) spotrebuje sa 92,4 kJ tepla 
b) uvoľní sa 46,2 kJ tepla 
c) uvoľní  sa  92,4 kJ  tepla 
d) spotrebuje sa 46,2 kJ tepla 

 
33. Aká je hodnota reak čného tepla reakcie H 2 (g) + I2 (g) → 2 HI (g), ak viete, že   pri 

vzniku 0,5 mol HI sa uvo ľní 2,5 kJ tepla: 
a) kJ,HR 05−=∆ o  

b) kJ,HR 52+=∆ o  

c) kJ,HR 010−=∆ o  

d) kJ,HR 52−=∆ o  
 
34. Aká je hodnota reak čného tepla reakcie N 2 (g) + O2 (g) → 2 NO (g) ak viete, že   pri 

vzniku 1 mol oxidu dusnatého sa uvo ľní 90 kJ tepla: 
a) kJ,HR 090−=∆ o  

b) kJHR 180+=∆ o  

c) kJHR 90+=∆ o  

d) kJHR 180−=∆ o  
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35. Aká je hodnota tepla reakcie, pri ktorej sa roz kladá 1 mol oxidu sírového, 
ak viete, že platí  2 SO 2 (g) + O2 (g) → 2 SO3 (g); kJHR 4,195−=∆ o  
a) -97,7 kJ 
b) +97,7 kJ 
c) +195,4 kJ 
d) +390,8 kJ 
 

36. Ktoré z tvrdení  týkajúce sa termochemickej rov nice  
CH4 (g) + 2 O2 (g) → CO2 (g) + 2 H2O (g) + 802 kJ  je správne: 

a) reakcia je endotermická 
b) 0〈∆ o

RH  
c) pri vzniku 1 mol H2O (g) sa spotrebuje 401 kJ tepla 
d) energia produktov je menšia ako energia reaktantov 

 
37. Ktoré z tvrdení  týkajúce sa termochemickej rov nice  

3 C (s) + 2 Fe2O3 (s) + 464 kJ  → 4 Fe (s) + 3 CO2 (g) je správne:   
a) reakcia je exotermická 
b) 0〉∆ o

RH  
c) pri vzniku 2 molov železa sa spotrebuje 928 kJ tepla 
d) energia produktov je menšia ako energia reaktantov 

 
38. Na základe údajov v termochemickej rovnici    

2 HgO (s) → 2 Hg (g) + O2 (g);   kJHR 8,180=∆ o
 

      určte reakčné teplo vzniku 2 mol tuhého oxidu ortu ťnatého z prvkov Hg (g)  a O 2 (g). 
 
39. Na základe termochemických rovníc:            

S (s) → S (g); kJHR 2,65=∆ o
 

S (g) + O2 (g) → SO2 (g); kJHR 2,362−=∆ o
 

vypo čítajte reak čné teplo reakcie: 
S (s) + O2 (g) → SO2 (g); kJHR ?=∆ o  

 
40. Na základe termochemických rovníc:                                              

N2 (g) + O2 (g) → 2 NO (g); kJHR 6,180=∆ o
 

2 NO (g) + O2 (g) → 2 NO2 (g); kJHR 2,114−=∆ o
 

vypo čítajte reak čné teplo reakcie: 
N2 (g) + 2 O2 (g) → 2NO2 (g); kJHR ?=∆ o  

 
41. Na základe termochemických rovníc:  

C (s) + O2 (g) → CO2 (g); kJHR 5,393−=∆ o
 

2 CO (g) + O2 (g) → 2 CO2 (g); kJHR 566−=∆ o
 

vypo čítajte reak čné teplo reakcie: 
2 C (s) + O2 (g) → 2 CO (g); kJHR ?=∆ o  

 
42. Na základe termochemických rovníc: 

H2 (g) + ½ O2 (g) → H2O (g); kJHR 8,242−=∆ o
 

2 H2O (l) → 2 H2 (g) + O2 (g); kJHR 6,574=∆ o
 

vypo čítajte kondenza čné teplo jedného molu vodnej pary: 
H2O (g) → H2O (l); kJHR ?=∆ o
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43. Na základe termochemických rovníc: 

CH4 (g) + 2 O2 (g) → CO2 (g) + 2 H2O (g); kJHR 802−=∆ o
 

CH4 (g) + 2 O2 (g) → CO2 (g) + 2 H2O (l); kJHR 890−=∆ o
 

vypo čítajte množstvo uvo ľneného/spotrebovaného tepla pri odparení jedného 
molu H 2O (l). 
 

44. Vypočítajte reak čné teplo reakcie: 
CH3COOH (l) + 2 O2 (g) → 2 CO2 (g) + 2 H2O (g), 

ak viete, že pri reakcii 3,6 g kyseliny octovej (CH 3COOH) sa uvo ľnilo 52 kJ tepla.  
(M(CH3COOH) = 60 g.mol -1) 

 
45. Vznik chlorovodíka je vyjadrený termochemickou rovnicou: 

H2 (g) + Cl2 (g) → 2 HCl (g); kJHR 184−=∆ o  
 Koľko tepla sa uvo ľní, ak zreaguje syntézou 355 g chlóru (M Cl=35,5 g.mol -1)? 
 
46. Zlučovacie teplo kvapalnej vody je -287,3 kJ.mol -1. Koľko tepla sa uvo ľní pri 

spálení 10 dm 3 vodíka za normálnych podmienok?  
 
47. Na základe termochemickej rovnice:  

2 Mg (s) + SiO2 (s) → 2 MgO (s) + Si (s); kJHR 6,524−=∆ o  
vypo čítajte, ko ľko gramov  a molov hor číka zreaguje, ak sa uvo ľní 35 kJ tepla               
(MMg=24,3 g.mol -1)? 

 
48. Na základe termochemickej rovnice:  

2 SO3 (g) → 2 SO2 (g) + O2 (g); kJHR 197+=∆ o  
vypo čítajte, ko ľko molov a ko ľko dm 3 oxidu siri čitého vznikne, ak sa spotrebuje 
4396 kJ tepla.  

 
49. a)  Vypočítajte reak čné teplo reakcie:   

Fe2O3 (s)  +  3 CO (g)  → 2 Fe (s)  +  3 CO2 (g) , ak 
1

,
1

,
1

, .3,410;.7,124 ;.819
232

−−− −=∆−=∆−=∆ molkJHmolkJHmolkJH COzlCOzlOFezl
ooo  

b) Na základe hodnoty reakčného tepla uvedenej reakcie podčiarknite, či je reakcia 
exotermická alebo endotermická 

c) Zakreslite energetický diagram uvedenej reakcie 

                      
 

50. a)  Vypočítajte reak čné teplo reakcie:   
C (s)  +  CO2 (g)  → 2 CO (g) , ak 

11 71243410
2

−− −=∆−=∆ mol.kJ,H;mol.kJ,H CO,zlCO,zl
oo  

b)  Na základe hodnoty reakčného tepla uvedenej reakcie podčiarknite, či je reakcia 
exotermická alebo endotermická 

c)   Zakreslite energetický diagram uvedenej reakcie 
 

49. 50. 
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Správne odpovede: 
 

1. 4P+5O2→2P2O5 
 CaCO3→CaO+CO2 
 MgO+H2O→Mg(OH)2 
 SiO2+C→Si+CO2 
 3HCl+Al(OH)3→AlCl3+3H2O 
 MgSO4+Ca(OH)2→ Mg(OH)2+CaSO4; síran vápenatý 
 4Li+O2→2Li2O 
 Zn+2HBr→H2+ZnBr2 
 MoO3+2Al→Mo+Al2O3 
 3Fe(OH)2+2H3PO4→Fe3(PO4)2+6H2O 
 2Cr(OH)3+3H2SO4→Cr2(SO4)3+6H2O 
 CuCl2+2H2O→Cu(OH)2+2HCl 
 2AgNO3+H2S→Ag2S+2HNO3 

2. a) heterogénna 
 b) substitúcia 
 c) oxidačno-redukčná 
 d) endotermická 

3. a) 0 mol 
 b) 9 mol 
 c) 15 mol 
 d) 336,15 dm3 

4. a) homogénna 
 b) syntéza 
 c) oxidačno-redukčná 
 d) exotermická 

5. a) 2 mol 
 b)  N2

0 - 4e- → 2N2+ 
 c) 10 mol 
 d) 20 mol 

6. a) homogénna, zlučovacia, exotermická, molekulová 
 b)  N2

0+½O2
0→N2

IO-II 

 oxid.:  N2
0 - 2e- → N2

I 
 red.: ½O2

0 + 2e- → O-II 
 c) 2,5 mol=56 dm3 

7. a) homogénna, molekulová, exotermická,  oxidačno-redukčná 
 b) C-IVH4

I+2O2
0→CIVO2

-II+2H2
IO-II

  
 oxid.:  C-IV - 8e -→ CIV 
 red.: 2O2

0 + 8e- → 4O-II 
 c) -6015 kJ 

8. a) heterogénna, rozkladná, endotermická, oxidačno-redukčná 
 b) 2HgIIO-II→2Hg0+O2

0 

 oxid.:  2O-II - 4e- → O2
0 

 red.:  2HgII + 4e- → 2Hg0 

 c) 16 mol=3465,6 g 
9. b 

10. a, b 
11. a, b 
12. d 
13. a3, b4, c2, d1 
14. b, c, e 
15. d 
16. c 
17. a 
18. b 
19. d 
20. b 
21. b, d 
22. a, b, c 
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23. exotermická 
24. 0 kJ.mol-1 

25. ∑ ∑ ∆−∆=∆ ooo

REAKTANT,zliPRODUKT,zliR H.nH.nH  

26. a, b, c 
27. b, d 
28. b, c 
29. b, d 
30. c, d 
31. a, c 
32. b 
33. c 
34. d 
35. b 
36. b, d 
37. b 
38. -180,8 kJ 
39. -297 kJ 
40. +66,4 kJ 
41. -221 kJ 
42. -44,5 kJ 
43. +44 kJ 
44. -866,7 kJ 
45. -920 kJ 
46. -128,2 kJ 
47. 3,24 g=0,133 mol 
48. 44,6 mol≈1000 dm3=1m3 

49. a) -37,8 kJ 
 b) exotermická 
 c) 
 

 
50. a) 160,9 kJ 

 b) endotermická 
 c) 
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6.2. Kinetika chemických reakcií (chemická kinetika homogénnych reakcií, kinetika 
heterogénnych procesov) 

 
1. Kedy dochádza medzi dvoma časticami (atómy, ióny, molekuly) k chemickej 

reakcii? 
 
2. Aktivovaný komplex: 

a) je nestály, energeticky bohatý medziprodukt, ktorý vznikne pri účinnej zrážke častíc 
b) predstavuje energetickú bariéru medzi reaktantami a produktami 
c) koncentrácia aktivovaného komplexu je veľmi vysoká 
d) sa rýchlo rozpadá na produkty alebo reaktanty, pričom dochádza k uvoľňovaniu 

energie 
 

3. Vyznačte v grafe aktivovaný komplex a aktiva čnú energiu a vyberte správnu 
odpove ď.  

 
Aktiva čná energia: 

a) je maximálna energia potrebná na spustenie chemickej reakcie 
b) aktivačná energia katalyzovanej reakcie je vyššia ako nekatalyzovanej  
c) čím je aktivačná energia vyššia, tým nižšia je rýchlosť chemickej reakcie 
d) aktivačná energia je rozdiel medzi energiou aktivovaného komplexu a energiou reaktantov  
e) je minimálna energia potrebná na spustenie chemickej reakcie 

 
4.  Závisí hodnota aktiva čnej energie od hodnoty reak čného tepla? 
 
5. Ako je definovaná rýchlos ť chemickej reakcie? 

a) je zmena hmotnosti reaktantov alebo produktov za jednotkový čas v ľubovoľnom 
reakčnom systéme 

b) je zmena koncentrácie reaktantov alebo produktov za jednotku času  
c) je zmena látkového množstva reaktantov alebo produktov v jednotkovom objeme 

za jednotku času  
 
6. Rýchlos ť chemickej reakcie: A (g)  + B (g) → AB (g) sa vypo číta pod ľa defini čného 

vzťahu: 

a) v=
t

n

t

n

t

n ABBA

∆
∆

+=
∆

∆
−=

∆
∆

−  

b) v=
t

n

t

n

t

n ABBA

∆
∆

−=
∆

∆
+=

∆
∆

+  

c) v=
t

c

t

c

t

c ABBA

∆
∆

+=
∆

∆
−=

∆
∆

− ; (V=konšt.) 

d) v=
t

c

t

c

t

c ABBA

∆
∆

−=
∆

∆
+=

∆
∆

+ ; (V=konšt.) 
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7. V systéme prebieha reakcia vodíka s jódom pod ľa rovnice: 
H2 (g) + I2 (g)  → 2 HI (g).  Za 10 min ubudlo 0,3 mol vodíka. Akou rýchlos ťou 
prebieha táto reakcia? 
 

8. Aká je rýchlos ť vzniku oxidu uhli čitého pod ľa rovnice:  
CaCO3 (s) → CaO (s) + CO2 (g), ak viete, že v čase t=0 s bola koncentrácia    
c(CO2)=0 mol.dm -3 a po uplynutí 10 minút bola koncentrácia c(CO 2)=2 mol.dm -3: 
a) 2 mol.dm-3. min-1  
b) 20 mol.dm-3. min-1  
c) 0,2 mol.dm-3. min-1 
d) 0,0033 mol.dm-3. s-1 

 
9. Aká je priemerná rýchlos ť chemickej reakcie: 

2 KClO 3 (s) → 2 KCl (s) + 3 O2 (g), ak v čase t=0 s bola c(O 2)=0 mol.dm -3 a po  
uplynutí 20 min bola c(O 2)=0,5 mol.dm -3. 
a) 0.025 mol.dm-3.s-1 
b) 1,389.10-4 mol.dm-3.s-1 
c) 4,167. 10-4 mol.dm-3.s-1 
d) 0,0083. 10-4 mol.dm-3.s-1 

 
10. Aké je znenie Guldbergovho-Waageho zákona (záko na účinku hmotností)? 

a) vyjadruje ako závisí rýchlosť chemickej reakcie od koncentrácií produktov pri 
konštantnej teplote 

b) vyjadruje ako závisí rýchlosť chemickej reakcie od koncentrácií reaktantov pri 
konštantnej teplote 

c) rýchlosť chemickej reakcie je úmerná súčinu koncentrácií produktov produktov pri 
konštantnej teplote 

d) rýchlosť chemickej reakcie je úmerná súčinu koncentrácií reaktantov produktov pri 
konštantnej teplote 

 
11. Vyjadrite rýchlos ť chemickej reakcie: 2 NO (g)  +  O2 (g) → 2 NO2 (g)  

a) definičným vzťahom 
b) zákonom účinku hmotnosti 

 
12. Vyjadrite rýchlos ť chemickej reakcie: 2 CO 2 (g)   →  2CO (g) + O2(g)  

a) definičným vzťahom 
b) zákonom účinku hmotnosti 

 
13. Vyjadrite rýchlos ť chemickej reakcie: 1 C (s) + 2 H2 (g)   →  1 CH4 (g)  

a) definičným vzťahom 
b) zákonom účinku hmotnosti 

 
14. Pre danú chemickú reakciu 3 A (g) + 1 B (g) → 2 C (g)  + 2 D (g), ktorý z nasledujúcich 

vzťahov vyjadruje závislos ť reakčnej rýchlosti od koncentrácie reaktantov? 
a) 13 .. BA cckv =  

b) 31 .. BA cckv =  

c) 22 .. DC cckv =  

d) 22 .. BA cckv =  
 
15. Rýchlostná konštanta k: 

a) závisí od teploty a od prítomnosti katalyzátora 
b) závisí od koncentrácie 
c) nezávisí od teploty a od prítomnosti katalyzátora 
d) nezávisí od koncentrácie 
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16. Ako sa vyjadrí teplotná závislos ť rýchlostnej konštanty k? 
 
17. Vyberte pravdivé tvrdenia: 

a) hodnota rýchlostnej konštanty je tým väčšia, čím je vyššia hodnota aktivačnej 
energie a nižšia teplota  

b) hodnota rýchlostnej konštanty je tým väčšia, čím je nižšia hodnota aktivačnej 
energie a vyššia teplota  

c) hodnota rýchlostnej konštanty je tým nižšia, čím je nižšia hodnota aktivačnej 
energie a vyššia teplota  

d) hodnota rýchlostnej konštanty je tým nižšia, čím je vyššia hodnota aktivačnej 
energie a nižšia teplota  

 
18. Pre chemickú reakciu A (g) +  B (g)  → C (g) boli namerané tieto údaje: 

rýchlosť 
[mol.dm-3.s-1] 

cA 

[mol.dm-3] 
cB 

[mol.dm-3] 
1.10-2 0,02 0,02 
2,10-2 0,02 0,04 
1.10-2 0,01 0,04 

      Rýchlostná konštanta tejto reakcie má hodnotu : 
a) k=0,01 s-1 
b) k=0,02 s-1 
c) k=25 dm3.mol-1.s-1 
d) k=25 s-1 
 

19. Pre reakciu 2 NO (g) + Cl2 (g) → 2 NOCl (g) bola pri po čiatočnej koncentrácii 
c(NO)=0,01 mol.dm -3 a c(Cl 2)=0,02 mol.dm -3 stanovená po čiatočná rýchlos ť 
v=2,4.10-4 mol.dm -3.s-1. Rýchlostná konštanta tejto reakcie má hodnotu: 
a) 12 (mol.dm-3)-2.s-1 
b) 120 (mol.dm-3)-2.s-1 
c) 120 (mol.dm-3)2.s-1 
d) 12 (mol.dm-3)-2.s-1 
 

20. Určte, v ktorom prípade zreagujú 2g Zn s kyselinou chl orovodíkovou skôr, ak 
použijeme kyselinu o koncentrácii: A) c(HCl)=0,25 m ol.dm -3 B) c(HCl)=0,5 mol.dm -3. 
a) A, rýchlosť sa zvýši 2-krát    
b) A, rýchlosť sa zvýši 4-krát   
c) B, rýchlosť sa zvýši 2-krát    
d) B, rýchlosť sa zvýši 4-krát    

 
21. Pre chemickú reakciu 2 NO (g) + O2 (g) → 2 NO2 (g)  platí rýchlostná rovnica: 

12
2

.. ONO cckv = . Ako sa zmení rýchlos ť reakcie, ak sa zvýši koncentrácia oxidu 

dusnatého štyrikrát: 
a) rýchlosť sa zvýši 4-krát    
b) rýchlosť sa nezmení 
c) rýchlosť sa zvýši 16-krát 
d) ani jedno z uvedených tvrdení nie je správne 

 
22. Pre chemickú reakciu 2 CO 2 (g)   →  2CO (g) + O2 (g) platí rýchlostná rovnica: 

2
2

. COckv = . Ako sa zmení rýchlos ť reakcie, ak sa zvýši koncentrácia oxidu  

uhli čitého trikrát: 
a) rýchlosť sa zvýši 3-krát     
b) rýchlosť sa zvýši 2-krát 
c) zmena koncentrácie oxidu uhličitého neovplyvní rýchlosť reakcie 
d) rýchlosť reakcie sa zvýši 9-krát 
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23. Pri štúdiu reakcie látky A s látkou B sa zistil o, že dvojnásobné zvýšenie 

koncentrácie látky A zvyšuje rýchlos ť reakcie 2-krát, zatia ľ čo trojnásobné 
zvýšenie koncentrácie látky B zvyšuje rýchlos ť reakcie 27-krát. Rýchlos ť 
reakcie sa vyjadrí: 
a) 31 .. BA cckv =  

b) 92 .. BA cckv =  

c) 32 .. BA cckv =  

d) 31 .. BA cckv =  
 
24. Koncentrácie NO a O 2 boli pôvodne rovnaké c(NO)=c(O 2)=1 mol.dm -3. Ako sa 

zmení rýchlos ť chemickej reakcie, ak sa koncentrácia NO zvä čší dvakrát 
a koncentrácia O 2 zmenší štyrikrát? 

 
25. Ktoré faktory ovplyv ňujú rýchlos ť chemickej reakcie? 
 
26. Vysvetlite, pre čo sa pri zvýšení teploty rýchlos ť chemickej reakcie zvyšuje. 
 
27. Koľkokrát vzrastie rýchlos ť chemickej reakcie, ak sa teplota reagujúcej zmesi 

zvýši z 20 na 50°C ak viete, že zvýšením teploty o 10°C sa rýchlos ť danej 
chemickej reakcie zvýši dvakrát?  
a) 4-krát   
b) 6-krát   
c) 8-krát   
d) 3-krát   

 
28. Pri zvýšení teploty z 10°C na 20°C rýchlos ť chemickej reakcie sa zvýšila 

dvojnásobne. Toto zvýšenie reak čnej rýchlosti nastalo predovšetkým 
v dôsledku zdvojnásobenia: 
a) priemernej rýchlosti pohybu reagujúcich molekúl 
b) priemernej energie reagujúcich molekúl 
c) počtu vzájomných zrážok molekúl uskutočnených za 1 sekundu 
d) počtu molekúl, ktoré majú dostatočnú energiu k uskutočneniu chemickej reakcie 
 

29. Pri ktorých chemických reakciách závisí ich rýc hlos ť od teploty: 
a) len pri exotermických 
b) len pri endotermických 
c) pri exotermických aj endotermických 
d) rýchlosť chemickej reakcie nezávisí od teploty 

 
30. Vyberte správnu odpove ď. Aktiva čná energia reakcie sa: 

a) nedá ovplyvniť katalyzátorom 
b) dá ovplyvniť katalyzátorom 
c) závisí od hodnoty reakčného tepla  
d) ovplyvňuje rýchlosť chemickej reakcie 

 
31. Vyberte správnu odpove ď. Katalyzátor: 

a) znižuje aktivačnú energiu a tým zmenšuje rýchlosť chemickej reakcie 
b) zvyšuje aktivačnú energiu a tým znižuje rýchlosť chemickej reakcie 
c) zvyšuje aktivačnú energiu a tým zvyšuje rýchlosť chemickej reakcie 
d) znižuje aktivačnú energiu a tým zvyšuje rýchlosť chemickej reakcie 
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32. Na obrázku je znázornený energetický profil nek atalyzovanej chemickej reakcie. 
Zakreslite do daného obrázku priebeh a aktiva čnú energiu pre prípad: 
a) katalyzovanej chemickej reakcie 
b) inhibovanej chemickej reakcie 

 
 
33. Ako sa nazývajú reakcie, ktoré prebiehajú v prí tomnosti katalyzátora? 
 
34. Ovplyvní prítomnos ť katalyzátora hodnotu reak čného tepla? 
 
35. Katalyzátory v chemickej rovnici: 

a) vystupujú na strane reaktantov 
b) vystupujú na strane produktov 
c) nevystupujú 

 
36. Vysvetlite, pre čo sa v domácnosti pri varení niektorých potravín po užíva tlaková 

nádoba? 
 
37. Vyberte správnu odpove ď. Inhibítor: 

a) znižuje aktivačnú energiu a tým zmenšuje rýchlosť chemickej reakcie 
b) zvyšuje aktivačnú energiu a tým znižuje rýchlosť chemickej reakcie 
c) zvyšuje aktivačnú energiu a tým zvyšuje rýchlosť chemickej reakcie 
d) znižuje aktivačnú energiu a tým zvyšuje rýchlosť chemickej reakcie 

 
38. V čom spo číva praktický význam inhibítorov? 
 
39. V určitej nádobe sa nachádzajú dva plyny A a B, ktoré sp olu reagujú za vzniku 

látky C. Uve ďte, ako ovplyvnia rýchlos ť reakcie tieto faktory: 
a) zvýšením koncentrácie látky B 
b) zníženie teploty ochladením nádoby 
c) pridanie inhibítora 
d) zväčšenie objemu reakčnej nádoby 
 

40. Ako sa zmení rýchlos ť reakcie uhli čitanu vápenatého s kyselinou 
chlorovodíkovou, ak rozdrvíme kus uhli čitanu vápenatého na menšie kúsky? 

 
41. Pre chemickú reakciu 1 C (s) + 2 H2 (g) → 1 CH4 (g); 0〈∆ o

RH  platí rýchlostná rovnica: 
2

2
. Hckv = . Vyberte správne tvrdenie:  

a) ak zvýšime koncentráciu vodíka štyrikrát, rýchlosť reakcie sa zvýši 4-krát       
b) zvýšenie rýchlosti môžeme dosiahnuť pomletím uhlíka 
c) zvýšenie rýchlosti môžeme dosiahnuť znížením teploty reakčnej zmesi  
d) ak zvýšime koncentráciu vodíka štyrikrát, rýchlosť reakcie sa zvýši 16-krát 
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Správne odpovede: 
 

1. Ak častice majú dostatočnú 
kinetickú  

24. rýchlosť reakcie sa nezmení 

 energiu na to, aby ich zrážky boli   
 účinné a vhodnú orientáciu  

2. a, b, d  
 
 

2 NO (g) + O2 (g)  → 2 NO2 (g) 

( )
12

12
1

2

2

22

..

4
1

..4..
4
1

.2.

ONO

ONOONO

cck

cckcckv

=

==






=  

25. koncentrácia reaktantov, teplota,  
 katalyzátor, veľkosť povrchu tuhých látok 

26. pri zvýšení teploty kinetická energia molekúl 
 vzrastie, zväčší sa počet účinných zrážok 
 Van´t Hoffovo pravidlo: Nárast teploty o 10°C  
 zvýši rýchlosť 2 – 4 krát 

27. pri zvýšení teploty o 30°C sa pôvodná  
 rýchlosť zväčší 8-krát (23) 

3. c, d, e 

 28. d 
4. nezávisí, aktivačná energia závisí 

od 
29. c 

 rozdielu energie aktivovaného  30. b, d 
 komplexu a reaktantov 31. d 

5. b, c 32. a)                                 b) 
6. a, c  

 
7. 1-4 mol.s 10.5

s 600
mol 3,02 −=−=

∆
∆

−=
t

n
v H  

 
8. d  
9. b  

10. b, d  

 
11. a) 

t

c

t

c

t

c
v NOONO

∆
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∆

∆
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−= 22
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1  

 
  b) 

2
.. 2

ONO cckv =  
  

33. katalyzované 
34. nie, katalyzátor ovplyvňuje hodnotu  

12.  a) 

t

c

t

c

t

c
v

OCOCO

∆
∆

+=
∆

∆
+=

∆
∆

−= 22

2
1

2
1   aktivačnej energie, ale nie hodnotu reakčného tepla 

 b) 2

2
. COckv =  35. c (po prebehnutí chemickej reakcie  

 ostávajú nezmenené)   
36. zvýšením tlaku pary sa zvýši teplota varu, 13. 

a) 
t

c

t

c
v CHH

∆
∆

+=
∆

∆
−= 42

2
1  

 ktorá spôsobí zvýšenie rýchlosti varenia  
 b) 2

2
. Hckv =   potravín 

14. a 37. b 
15. a, d 38. spomaľujú priebeh nežiaducich reakcií,  

 napr. korózie 16. Arrhéniov vzťah: RT

EA

eAk
−

= .   39. a) zvýšením koncentrácie látky B, rýchlosť 
 k – rýchlostná konštanta  sa zvýši (Gulbergov-Waageho zákon) 
 A – frekvenčný faktor  b) znížením teploty sa zníži rýchlosť 
 EA – aktivačná energia  reakcie, lebo sa zníži počet účinných zrážok 
 T – teplota [K]  c) pridaním inhibítora sa rýchlosť zníži,  
 R – plynová konštanta  inhibítor zvýši aktivačnú energiu, čím sa  

17. b, d  zníži počet účinných zrážok 
18. c  d) zväčšením objemu reakčnej nádoby sa zníži 
19. b  tlak, čo spôsobí zníženie koncentrácie oboch 
20. d  plynov a rýchlosť reakcie sa zvýši (nárast 
21. c  počtu účinných zrážok) 
22. d 40. zvýši sa (jemnozrnnejší tuhý reaktant má  
23. a) 31 .. BA cckv =   väčší povrch, na ktorom prebieha chemická 
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 reakcia) 
41. b, d 

 
 

BA cckv .2. 1= ; 2-krát 

( )31 3.. BA cckv = ; 27-krát 
  

 
 
6.3. Rovnovážny stav chemickej reakcie (rovnovážna konštanta chemickej reakcie, 

faktory ovplyvňujúce rovnovážny stav reakcií, zákonitosti priebehu vybraných 
procesov) 

 
1. Chemická rovnováha (rovnovážny stav) v reak čnom systéme je 

charakterizovaná: 
a) neustále premennou koncentráciou východiskových látok  
b) nemennou koncentráciou východiskových látok a premennou koncentráciou 

produktov 
c) premennou koncentráciou východiskových látok a nemennou koncentráciou 

produktov 
d) nemennou koncentráciou východiskových látok a produktov 
 
 

2. Ktoré z tvrdení o chemickej rovnováhe reakcií je  správne: 
a) rýchlosť priamej reakcie v stave rovnováhy je väčšia ako bola začiatočná rýchlosť 

premeny reaktantov na produkty 
b) koncentrácia reaktantov je vždy rovná koncentrácii produktov 
c) koncentrácia produktov sa nemení 
d) rýchlosť premeny reaktantov na produkty a produktov na reaktanty je v stave 

rovnováhy rovnaká 
 
3. Určte, ktorá z nasledujúcich chemických reakcií je hom ogénna: 

a) H2 (g) +I2 (g) → 2 HI (g) 
b) Fe2O3 (s) + 3 CO (g) → 2 Fe (s) + 3 CO2 (g) 

c) 2 H2O (g) _→ 2 H2 (g) + O2 (g) 
d) CO (g) + NO2 (g) → CO2 (g) + NO (g) 

 
 
4. Určte, ktorá z nasledujúcich chemických reakcií je het erogénna: 

a) H2O (g) + C (s)  → CO (g) + H2 (g) 

b) 2 SO3 (g) → 2 SO2 (g) + 1 O2 (g)  
c) 2 CO2 (g) →   2 CO (g) + O2 (g)  
d) MgCO3 (s) → MgO (s) + CO2 (g)  

 
5. Každému z uvedených dejov prira ďte dej protismerný:  

a) topenie         ↔   ____________ 
b) vyparovanie  ↔   ____________ 
c) sublimácia    ↔   ____________ 

 
 
6. Priebeh chemickej reakcie popisuje schéma: SO 2 + O2 → SO3. Napíšte rovnice: 

a) priamej reakcie 
b) spätnej reakcie 

 
 
7. Priebeh chemickej reakcie popisuje schéma: CO 2 → CO + O2. Napíšte rovnice: 

a) priamej reakcie 
b) spätnej reakcie 
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8. Pri vyššej teplote sa jodovodík čiasto čne rozkladá pod ľa: 2 HI (g) ���� H2 (g) + I2 (g). 
Pomocou tlakov zú častnených plynov je možné vyjadri ť rovnovážnu konštantu 
tejto reakcie ako: 

a) 
HI

IH
p p

pp
K

2
22

+
=  

b) 
22

2

IH

HI
p pp

p
K

+
=  

c) 
2

22
.

HI

IH
p

p

pp
K =  

d) 
22

.

2

IH

HI
p pp

p
K =  

 
9. Výroba amoniaku prebieha pod ľa rovnice: N 2 (g) + 3 H2 (g) ���� 2 NH3 (g). Pomocou 

koncentrácií zú častnených plynov je možné vyjadri ť rovnovážnu konštantu tejto 
reakcie ako: 

a) 
2

3

22

NH

HN
c

c

cc
K

+
=  

b) 
2

3

22
3.

NH

HN
c

c

cc
K =  

c) 
3

2

22

3

. HN

NH
c

cc

c
K =  

d) 
3

22

2

3

NH

HN
c c

cc
K

+
=  

 
10. Redukcia oxidu železitého oxidom uho ľnatým prebieha pod ľa nasledujúcej 

rovnice: Fe 2O3 (s) + 3 CO (g) ���� 2 Fe (s) + 3 CO2 (g). Pomocou koncentrácií 
zúčastnených plynov je možné vyjadri ť rovnovážnu konštantu tejto reakcie ako: 

a) 
2

32

3.2

3.

COFe

COOFe
c cc

cc
K =  

b) 
2

32

32

3

COFe

COOFe
c cc

cc
K

+

+
=  

c) 
3

32

.

.

32

2

COOFe

COFe
c

cc

cc
K =  

d) 
3

3
2

CO

CO
c

c

c
K =  

 
11. Napíšte vz ťah pre výpo čet rovnovážnej konštanty Kc nasledujúcich reakcií: 

a) C (s) +2 H2 (g) � CH4 (g) 
b) 2 H2O (g) � 2 H2 (g) + O2 (g) 
c) CO (g) + NO2 (g) � CO2 (g) + NO (g)  
d) 4 FeS2 (s) + 11 O2 (g) � 2 Fe2O3 (s) + 8 SO2 (g) 

 



Seminár z chémie 

 85 

12. Reakcia prebieha pod ľa obecnej rovnice: A (g) + 2 B (g) ���� 3 C (g). Jednolitrová 
nádoba obsahuje v rovnováhe 2 mol látky A, 3 mol lá tky B a 4 mol látky C. Ktorý 
z uvedených vz ťahov je pre rovnovážnu konštantu tejto reakcie sprá vny? 

a) 
3.2

4=cK  

b) 
32

4

2.1

3=cK  

c) 
2.1

3=cK  

d) 
2

3

3.2

4=cK  

 
13. Aká je hodnota rovnovážnej konštanty KC reakcie 2 SO 2 (g) + O2 (g) ���� 2 SO3 (g), ak 

viete, že v rovnovážnom stave sú koncentrácie látok  c(SO2)=4 mol.dm -3,     
c(O2)=3 mol.dm -3a c(SO3)=6 mol.dm -3: 
a) Kc=1,33 mol.dm-3 
b) Kc=0,75 (mol.dm-3)-1 
c) Kc=2 mol.dm-3 

d) Kc=0,5 (mol.dm-3)-1 

 
14. Aká je hodnota rovnovážnej konštanty Kc reakcie: 2 N 205 (g) ���� 2 N2 (g) + 5 O2 (g), ak 

viete, že v rovnovážnom stave sú koncentrácie látok  c(N2O5)=10 mol.dm -3, 
c(N2)=3 mol.dm -3a c(O2)=2 mol.dm -3: 
a) Kc=0,34 (mol.dm-3)-5 
b) Kc=2,88 (mol.dm-3)5 
c) Kc=0,6 mol.dm-3 
d) Kc=1,66 (mol.dm-3)-1 

 
15. Reakcia prebieha pod ľa obecnej rovnice: 2 A (g) + B (g) ���� 2 C (g). Dvojlitrová 

uzavretá nádoba obsahuje v rovnováhe 2 mol látky A,  3 mol látky B a 6 mol látky 
C. Aká je číselná hodnota rovnovážnej konštanty reakcie? 
a) 1/6 
b) 1 
c) 2 
d) 6 

 
16. Pri výrobe kyseliny sírovej sa oxid siri čitý oxiduje pod ľa rovnice: 

2 SO2 (g) + O2 (g) ���� 2 SO3 (g). 
Pri teplote 500°C boli v uzavretom systéme namerané  tieto relatívne tlaky: SO 2: 
0,342; O2: 0,173; SO 3: 0,988. Akú hodnotu má rovnovážna konštanta Kp 
(vyjadrená pomocou relatívnych tlakov) pre túto rea kciu? 
a) 0,02 
b) 0,06 
c) 16,5 
d) 48,24 
 

17. Počiatočná zmes v reak čnej nádobe obsahovala 0,5 mol.dm -3 N2 a 0,8 mol.dm -3 

H2. Rovnovážna koncentrácia amoniaku bola 0,15 mol.dm -3. S využitím 
stechiometrie ur čte, ktorý z nasledujúcich vz ťahov je pre výpo čet  rovnovážnej 
konštanty reakcie N 2 (g) + 3 H2(g) ���� 2 NH3 (g) správny:  

a) 
2

2

8,0.5,0

15,0=cK   
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b) 
8,0.5,0

15,0=cK  

c) 
3

2

575,0.425,0

15,0=cK  

d) 
3

2

65,0.35,0

15,0=cK  

 
18. Vypo čítajte hodnotu rovnovážnej konštanty reakcie: A (g) + B (g) ���� C (g) + D (g) ak 

viete, že po čiato čná koncentrácia látky A, B bola 0,9 mol.dm -3a rovnovážna 
koncentrácia látky C je 0,6 mol.dm -3. 

 
19. Vypo čítajte hodnotu rovnovážnej konštanty reakcie: A (g) + B (g) ���� C (g) + D (g) ak 

viete, že po čiato čná koncentrácia látky A, B bola 0,4 mol.dm -3a rovnovážna 
koncentrácia látky D je 0,2 mol.dm -3. 

 
20. Aká je hodnota rovnovážnej konštanty KC reakcie:  2 SO 3 (g) ���� 2 SO2 (g) + 1 O2 (g), 

ak viete, že po čiatočná koncentrácia SO 3 bola 10 mol.dm -3a rovnováha sa 
ustálila, ak zreagovalo 80% oxidu sírového: 
a) 0,015 (mol.dm-3)-5 
b) 64 mol.dm-3 
c) 8 mol.dm-3 
d) 2 mol.dm-3 
 

21. Aká je hodnota rovnovážnej konštanty KC reakcie: N 2 (g) + 3 H2 (g) ���� 2 NH3 (g), ak 
viete, že po čiatočná koncentrácia dusíka bola 10 mol.dm -3 a počiatočná 
koncentrácia vodíka bola 12 mol.dm -3.  Rovnováha sa ustálila pri spotrebe 20% 
počiatočného množstva dusíka: 
a) 108 (mol.dm-3)2 
b) 12 (mol.dm-3)2 
c) 9,26.10-3 (mol.dm-3)-2 
d) 0,08 (mol.dm-3)-2 

 
22. Ak má systém ve ľmi nízku hodnotu rovnovážnej konštanty tak to zname ná, že 

v systéme: 
a) existujú prakticky iba produkty 
b) existujú prakticky len východiskové látky 
c) sú koncentrácie východiskových látok a produktov prakticky rovnaké 
d) reakcia prebieha typicky vratne 

 
23. Ak má systém ve ľmi vysokú hodnotu rovnovážnej konštanty tak to znam ená, že 

v systéme: 
a) existujú prakticky iba produkty 
b) existujú prakticky len východiskové látky 
c) sú koncentrácie východiskových látok a produktov prakticky rovnaké 
d) reakcia prebieha typicky vratne 

 
24. Na základe uvedených zápisov hodnôt rovnovážnyc h konštánt KC rozhodnite, 

v ktorej z uvedených reakcií je rovnováha najviac p osunutá smerom ku vzniku 
produktov: 
a) H2 (g) + I2 (g) � 2 HI (g)              Kc=7,2 .104  
b) 2 SO3 (g) � 2 SO2 (g) + O2 (g)     Kc=3,8 mol.dm-3 
c) 2 HI (g) � H2 (g) + I2 (g)               Kc=1,8 .10-2  
d) 2 CO2 (g) � 2 CO (g) + O2 (g)     Kc=7200 mol.dm-3 
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25. Rovnovážna konštanta reakcie  A + B ���� C + D má hodnotu 4.10 8. Z uvedeného 

vyplýva, že v chemickej rovnováhe sú koncentrácie r eaktantov vo či koncentrácii 
produktov: 
a) oveľa väčšie 
b) oveľa menšie 
c) rovnaké 
d) ani jedno z tvrdení nie je správne 

 
26. Rovnovážna konštanta reakcie  A + B ���� C + D má hodnotu 4.10 8. Z uvedeného 

vyplýva, že rovnováha tejto reakcie je posunutá sme rom k: 
a) produktom 
b) reaktantom 
c) k reaktantom aj produktom 
d) žiadna z uvedených odpovedí nie je správna 

 
27. Rovnovážna konštanta reakcie  E + F ���� G + H má hodnotu 3.10 -10. Z uvedeného 

vyplýva, že rovnováha tejto reakcie je posunutá sme rom k: 
a) k reaktantom aj produktom 
b) produktom 
c) reaktantom 
d) žiadna z uvedených odpovedí nie je správna 

 
28. V uzavretom systéme prebieha reakcia: H 2 (g) + I2 (g) ���� 2 HI (g). Pri 450°C má 

rovnovážna konštanta hodnotu K=50. Akú hodnotu má rovnovážna konštanta 
spätnej reakcie (rozklad HI) pri tej istej teplote?  
a) K=50 
b) K=1/50 
c) K=0,02 
d) K=125 

 
 
29. Pri 400 K má rovnovážna konštanta Kp pre reakciu N 2O4 (g) ���� 2 NO2 (g) hodnotu 

52. Pri rovnakej teplote bude ma ť rovnovážna konštanta opa čnej reakcie 
hodnotu: 
a) -52 
b) 0,019 
c) 0,14 
d) 7,2 

 
 
30. Ktoré z uvedených faktorov ovplyvnia posun chem ickej rovnováhy: 

a) zmena teploty 
b) zmena koncentrácie reaktantov alebo produktov (s výnimkou pevných látok) 
c) katalyzátor 
d) zmena tlaku (v prípade reakcií v plynnej fáze) 

 
 
31. Reakcia A + B ���� C + D  je exotermická. Zvýšením teploty sa preto h odnota jej 

rovnovážnej konštanty: 
a) zvýši 
b) zníži 
c) nezmení 
d) ani jedna možnosť nie je správna 
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32. Reakcia E + F ���� G + H  je endotermická. Zvýšením teploty sa preto hodnota jej 
rovnovážnej konštanty: 
a) nezmení 
b) zníži 
c) zvýši 
d) ani jedna možnosť nie je správna 

 
33. Na ktorú stranu sa posunie rovnováha reakcie 

2 SO3 (g) ���� 2 SO2 (g) + O2 (g);  kJHR 196=∆ o : 
a) znížením koncentrácie kyslíka 
b) ochladením reakčného systému 
c) zväčšením objemu reakčného systému pri konštantnej teplote 
d) pridaním katalyzátora 

 
34. Na ktorú stranu sa posunie rovnováha chemickej reakcie 

4 NH3 (g) + 5 O2 (g) ���� 4 NO (g) + 6 H2O (g); 0〈∆ o

RH : 
a) znížením koncentrácie oxidu dusnatého 
b) zvýšením teploty 
c) znížením tlaku 
d) prídavkom inertu 

 
35. Na ktorú stranu sa posunie rovnováha chemickej reakcie 

4 HCl (g) + 1 O2 (g) ���� 2 H2O (g)  +  2 Cl2 (g); 0〈∆ o

RH : 
a) zvýšením koncentrácie vodnej pary 
b) znížením teploty 
c) zvýšením tlaku 
d) prídavkom inertu 

 
36. Uvažujte reakciu: 

N2 (g) + 3 H2 (g) ���� 2 NH3 (g); kJHR 4,92−=∆ o . 
Rovnovážnu koncentráciu amoniaku môžeme zvýši ť: 
a) znížením koncentrácie vodíka 
b) zvýšením tlaku 
c) znížením tlaku 
d) zvýšením teploty reakčnej zmesi 

 
37. Výroba chlorovodíka prebieha pod ľa rovnice 

H2 (g) + Cl2 (g) ���� 2 HCl (g); kJHR 183−∆ o . 
Rovnovážnu koncentráciu chlorovodíka môžeme zvýši ť: 
a) znížením teploty 
b) znížením koncentrácie vodíka 
c) zvýšením tlaku 
d) zvýšením teploty 

 
38. Uvažujme reakciu 

2 SO2 (g) + O2 (g) ���� 2 SO3 (g); kJHR 196−=∆ o . 
Rovnovážnu koncentráciu oxidu sírového môžeme zvýši ť: 
a) znížením tlaku 
b) zvýšením teploty 
c) zvýšením koncentrácie kyslíka 
d) znížením koncentrácie oxidu siričitého 
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39. V uzavretej nádobe sa ustáli rovnováha reakcie 
MgCO3 (s)   ���� MgO (s) + CO2 (g); 0〉∆ o

RH . 
Určte, ktorým z nasledujúcich pôsobení možno dosiahnu ť zvýšenie množstva 
MgO: 
a) zväčšením objemu reakčnej nádoby pri konštantnej teplote 
b) prídavkom MgCO3 
c) znížením teploty 
d) odstránením CO2 z reakčnej nádoby 

 
40. Ktorým z uvedených pôsobení na systém 

H2O (g) + C (s)  ���� CO (g) + H2 (g); 0〉∆ o

RH  
môžeme zvýši ť množstvo produktov: 
a) zvýšením koncentrácie uhlíka 
b) znížením tlaku 
c) znížením teploty 
d) pridaním inertu 

 
41. Ktorým z uvedených pôsobení na systém 

Fe2O3 (s)  + 3 CO (g) ���� 2 Fe (s) + 3 CO2 (g); 0〈∆ o

RH  
môžeme zvýši ť množstvo produktov: 
a) zvýšením koncentrácie oxidu železitého 
b) znížením tlaku 
c) znížením teploty 
d) znížením koncentrácie  oxidu uhličitého 

 
42. Ktorým z uvedených pôsobení na systém 

A (g) + B (g) ���� C (g) + D (g) 
môžeme zvýši ť koncentráciu produktov ak viete, že priama reakcia je 
endotermická: 
a) zvýšením koncentrácie látky B 
b) zvýšením teploty 
c) znížením koncentrácie látky C 
d) zvýšením tlaku 

 
43. Reakcia CO 2 (g) + C (s) ���� 2 CO (g) je endotermická. Rovnováha reakcie sa dosiahla 

pri teplote 700°C  Ak chceme posunú ť rovnováhu v prospech oxidu uho ľnatého, 
je potrebné:  
a) odobrať zo zmesi oxid uhličitý 
b) zvýšiť tlak 
c) znížiť teplotu 
d) zvýšiť teplotu 

 
44. Systém  PCl 5 (g) ���� PCl3 (g) + Cl2 (g) je v rovnováhe pri teplote 400 K. Reakcia z ľava 

doprava je endotermická. Ktorá z nasledujúcich zmie n vyvolá zvýšenie tlaku 
PCl3? 
a) pridanie PCl5 
b) zníženie teploty 
c) zmenšenie objemu reaktora 
d) pridanie chlóru 

 
45. Určte, či bude hodnota rovnovážnej konštanty reakcie 

2 SO2 (g) + O2 (g) ���� 2 SO3 (g); 0〈∆ o

RH  
vyššia pri teplote 25°C alebo pri 100°C. Odpove ď zdôvodnite. 
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46. Určte, či bude hodnota rovnovážnej konštanty reakcie 
Fe2O3 (s) + 3 H2 (g) ���� 2 Fe (s) + 3 H2O (g); 0〉∆ o

RH  
vyššia pri  teplote 1000°C alebo pri 1500°C. Odpove ď zdôvodnite. 

 
47. Porovnajte rovnovážne koncentrácie Na + v nasýtenom roztoku NaNO 3 pri nižšej 

a vyššej teplote ak viete, že rozpúš ťanie NaNO 3 ���� Na+ + NO3
- je endotermický 

dej. 
 
48. Pri výrobe amoniaku sa ustáli rovnováha 

N2 + 3 H2 ���� 2 NH3; kJHR 4,92−=∆ o  
Pri teplote 25°C je hodnota rovnovážnej konštanty K=4.108. Určte, pri ktorej 
z teplôt t=400°C alebo t=10°C je K=0,5: 
a) 10°C 
b) 400°C 

 
49. Vyberte správne tvrdenie. Chemická rovnováha sa  ustáli: 

a) iba v protolytických reakciách 
b) aj v zrážacích reakciách 
c) iba v takých reakciách, kde sú koncentrácie východiskových látok menšie ako 1 

mol 
d) iba v takých reakciách, ktoré prebiehajú v prítomnosti katalyzátora 

 
50. Rovnováhu zrážacích reakcií charakterizuje: 

a) iónový súčin vody 
b) disociačná konštanta  
c) súčin rozpustnosti 
d) ani jedna z uvedených možností 

 
 
Správne odpovede: 
 

1. d 30. a, b, d 
2. c, d 31. b 
3. a, c, d 32. c 
4. a, d 33. a) na stranu produktov (→) 
5. a) tuhnutie  b) na stranu reaktantov (←) 

 b) kondenzácia  c) na stranu produktov (→) 
 c) kondenzácia  d) nemá vplyv 

6. a) 2 SO2 + O2 → 2 SO3 34. a) na stranu produktov (→) 
 b) 2 SO3 → 2 SO2 + O2  b) na stranu reaktantov (←) 

7. a) 2 CO2 → 2 CO + O2  c) na stranu produktov (→) 
 b) 2 CO + O2 → 2 CO2   d) na stranu produktov (→) 

8. c 35. a) na stranu reaktantov (←) 
9. c  b) na stranu produktov (→) 

10. d  c) na stranu produktov (→) 
 d) na stranu reaktantov (←) 

11. a) 
2

2

4

H

CH
c c

c
K =  

36. b 

37. a  
b) 

2
2

2
2

2
.

OH

OH
c c

cc
K =  

38. c 

39. a, d  
c) 

2

2

.

.

NOCO

NOCO
c cc

cc
K =  

40. b, d 
 

d) 
11

8
2SO

c

c
K =  

41. c, d 
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42. a, b, c 

12. d 43. d 
13. b 44. a, c 
14. b 45. hodnota rovnovážnej  
15. d  konštanty K bude vyššia pri 
16. d  25°C pretože reakcia je  
17. c  exotermická 
18. Kc=4 46. hodnota rovnovážnej  
19. Kc=1  konštanty K bude vyššia pri  
20. b  1500°C pretože reakcia je  
21. c  endotermická 
22. b 47. rovnovážna koncentrácia Na+  
23. a  bude vyššia pri vyššej teplote  
24. a  pretože rozpúšťanie NaNO3 je  
25. b  endotermický proces 
26. a 48. b 
27. c 49. b 
28. b, c 50. c 
29. b   
 
7. Roztoky elektrolytov: Vlastnosti vodných roztokov elektrolytov, klasické 

názory na kyseliny, zásady a soli, protolytická teória kyselín a zásad 
(konjugované páry a protolytická reakcia, sila kyselín a zásad, koncentrácia 
iónov v roztokoch elektrolytov, vodíkový exponent pH), iónové reakcie (súčin 
rozpustnosti) 

1. Doplňte pravú stranu rovníc elektrolytickej disociácie t ýchto kyselín: 
a) HCl    → 
b) HNO3 → 
c) H2SO4 → 
d) H3PO4 → 

 
2. Kyseliny pod ľa Arrheniovej teórie sú látky, ktoré: 

a) prijímajú vodíkové katióny H+ 
b) odštepujú vodíkové katióny H+ 
c) prijímajú hydroxidové anióny OH- 
d) odštepujú hydroxidové anióny OH- 

 
3. Doplňte pravú stranu rovníc elektrolytickej disociácie t ýchto zásad: 

a) KOH  → 
b) NH4OH  →  
c) Ca(OH)2 → 
d) Fe(OH)3 → 

 
4. Zásady pod ľa Arrheniovej teórie sú látky, ktoré: 

a) prijímajú vodíkové katióny H+ 
b) odštepujú vodíkové katióny H+ 
c) prijímajú hydroxidové anióny OH- 
d) odštepujú hydroxidové anióny OH- 

 
5. Doplňte pravú stranu rovníc elektrolytickej disociácie t ýchto solí: 

a) KCl → 
b) CuSO4 → 
c) Ca(NO3)2 → 
d) Na2CO3   → 
e) Al2(SO4)3 → 
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6. Medzi silné elektrolyty nepatrí: 

a) HCl 
b) NH4OH 
c) NaOH 
d) H2CO3 

 
7. Roztok, v ktorom je  c OH- < cH+  je: 

a) neutrálny 
b) kyslý 
c) zásaditý 
d) slabo zásaditý 

 
8. Vzťah  cH+ < cOH-  platí pre prostredie: 

a) kyslé, pH>7 
b) zásadité, pH>7 
c) neutrálne, pH=7 
d) kyslé, pH<7 

 
9. Roztok, v ktorom je  c OH- =cH+  je: 

a) neutrálny 
b) zásaditý 
c) kyslý 

 
10. Zapíšte rovnicou disociáciu vody a napíšte vz ťah pre výpo čet rovnovážnej 

konštanty K c: 
 
11. S pomocou odpovede k otázke č. 10 definujte iónový sú čin vody a uve ďte jeho 

hodnotu s rozmerom: 
 
12. Definujte pH: 
 
13. Definujte pOH: 
 
14. Uveďte interval hodnôt pH a pOH a aký je medzi nimi vz ťah: 
 
15. Aké je pH roztoku KOH, ktorého c OH- =10-4 mol.dm -3? 

a) 7 
b) 8 
c) 9 
d) 10 

 
16. Aká je koncentrácia H + iónov v roztoku KOH, ktorého pOH=10? 

a) 0,01 mol.dm-3    
b) 0,001 mol.dm-3 
c) 10-10 mol.dm-3 
d) 10-4 mol.dm-3 

                                                                  
17. Koncentrácia H + v čistej vode je: 

a) 55,5 mol.dm-3 
b) 10-14 mol.dm-3 
c) 10-7 mol.dm-3 
d) 10-4 mol.dm-3  
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18. Ktoré z uvedených roztokov sú kyslé: 
a) cOH

-=10-11 mol.dm-3 
b) cH

+=10-4 mol.dm-3 
c) cOH

-=10-3 mol.dm-3 
d) cH

+=10-6 mol.dm-3 
 
19. Ktoré z uvedených roztokov sú zásadité: 

a) pOH=8 
b) cH

+=10-3 mol.dm-3 
c) cOH

-=10-6 mol.dm-3 
d) cH

+=10-9 mol.dm-3 
 
20. Uvedené roztoky usporiadajte od najzásaditejšie ho po najkyslejší: 

a) pH=7 
b) cOH

-=10-5 mol.dm-3 
c) cH

+=10-7 mol.dm-3 
d) pOH=10 

 
21. Uvedené roztoky usporiadajte od najkyslejšieho po najzásaditejší: 

a) cOH
-=10-11 mol.dm-3 

b) pH=5 
c) cH

+=10-2 mol.dm-3 
d) pOH=3                                

 
22. Ktoré z uvedených roztokov majú rovnakú koncent ráciu H + iónov: 

a) pOH=11 
b) cOH

-=10-11 mol.dm-3 
c) cH+=10-5 mol.dm-3 
d) pH=3 

 
23. Ktoré z uvedených roztokov majú rovnakú koncent ráciu OH - iónov: 

a) cH+=10-3 mol.dm-3 
b) cOH

-=10-11 mol.dm-3 
c) cH+=10-11 mol.dm-3 
d) pOH=11 

 
24. Najmenšiu hodnotu pH bude ma ť roztok, ktorý v 1 litri obsahuje 0,5 mol: 

a) NaOH 
b) HCN 
c) H2SO4 

 
25. Ako sa zmení pH roztoku kyseliny chlorovodíkove j, ak k nemu pridáme ur čité 

množstvo destilovanej vody? Odpove ď zdôvodnite. 
 
26. Protón: 

a) sa môže označovať ako  H+ 
b) s vodou tvorí oxóniový katión 
c) vzniká odobratím elektrónu z atómu vodíka 
d) vzniká, ak atóm vodíka prijme elektrón 

 
27. Podľa Brönstedovej teórie kyseliny sú: 

a) akceptormi protónu 
b) donormi protónu 
c) látky schopné odovzdávať protón 
d) látky schopné odštiepiť atóm vodíka 
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28. Podľa Brönstedovej teórie zásady sú: 
a) akceptormi protónu 
b) donormi protónu 
c) látky schopné prijať protón 
d) akceptormi elektrónu 

 
29. Ako sa po latinsky nazýva kyselina? 

a) base 
b) acidum 
c) salis 
d) chelate 

 
30. Ako sa nazývajú reakcie, pri ktorých dochádza k  odovzdávaniu a prijímaniu 

protónov (katiónov vodíka) medzi kyselinami a zásad ami: 
a) oxidačno-redukčné 
b) zrážacie 
c) protolytické 
d) acidobázické 

 
31. Ktorú z uvedených látok zara ďujeme medzi Brönstedove kyseliny: 

a) H3O
+ 

b) Cl- 
c) HCl 
d) OH- 

 
32. Ktoré z uvedených látok zara ďujeme medzi Brönstedove zásady: 

a) NH3 
b) CO3

- 
c) HCl 
d) H2O 

 
33. K jednotlivým kyselinám napíšte ich konjugované  zásady: 

a) HCl 
b) HNO3 
c) H2SO4 
d) HSO4

- 
e) NH4

+ 
 
34. K jednotlivým zásadám napíšte ich konjugované k yseliny: 

a) NH3 
b) HSO4

- 
c) H2O 
d) CO3

2- 
e) OH- 

 
35. V reakcii HCl + H 2O → H3O

+ + Cl- má voda charakter: 
a) kyseliny 
b) zásady 
c) kyseliny aj zásady 
d) neutrálny  

 
36. V reakcii NH 3 + H2O → NH4

+ + OH- má voda charakter: 
a) kyseliny 
b) zásady 
c) kyseliny aj zásady 
d) neutrálny 
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37. V reakcii  H 2O + H2O → H3O
+ + OH- má voda charakter: 

a) kyseliny 
b) zásady 
c) kyseliny aj zásady 
d) amfotérny 

 
38. Amfolyt je látka, ktorá: 

a) má charakter kyseliny 
b) môže reagovať aj ako kyselina aj ako zásada 
c) môže reagovať ako zásada 
d) má amfotérny charakter 

 
39. Ktoré z uvedených látok zara ďujeme medzi amfolyty a napíšte rovnicami, kedy 

sa správajú ako kyseliny/zásady: 
a) H3O

+ 
b) HCO3

- 
c) H2O 
d) I- 

 
40. Doplňte pravé strany a rozhodnite, ktorý z reaktantov sa  správa ako 

kyselina/zásada a pomenujte konjugované páry: 
a) NH3 + H2O � 
b) NH4

+ + H2O � 
c) CH3COOH + OH- 

� 
d) NH3 + H3O

+ � 
 

41. Zapíšte reakciu kyseliny dusi čnej s vodou a odvo ďte defini čný vz ťah 
disocia čnej konštanty (konštanty acidity) kyseliny dusi čnej: 

a) 
OHHNO

NOH
HNOa cc

cc
K

23

3

3 .

.
,

−+

=  

b) 
3

33

3
HNO

NOOH
HNO,a c

c.c
K

−+

=  

c) 
3

33

3
HNO

NOOH
HNO,a p

p.p
K

−+

=  

d) 
OHHNO

NOH
HNO,a c.c

c.c
K

23

3

3

2
−+

=  

 
42. Čím je hodnota konštanty acidity vä čšia, tým je kyselina: 

a) slabšia 
b) silnejšia 
c) má väčšiu schopnosť odštepovať protóny 
d) menej disociuje 
 

43. Na základe hodnôt konštánt acidity ur čte, ktorá z uvedených kyselín je 
najslabšia: 
a) 3

, 10.1
42

=SOHaK  

b) 31057
43

−= .,K POH,a  

c) 11
, 10.1=HIaK  

d) 10
, 10.9,4 −=HCNaK  
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44. Na základe hodnôt konštánt acidity ur čte, ktorá z uvedených kyselín je 
najsilnejšia: 
a) 71034

32

−= .,K COH,a  

b) 10
, 10.1

4
=HClOaK  

c) 7
, 10.1=HClaK  

d) 1
, 10.4,5

3
=HNOaK  

 
45. Uvedené kyseliny usporiadajte od najsilnejšej p o najslabšiu: 

a) 31057
43

−= .,K POH,a  

b) 81019
2

−= .,K SH,a  

c) 3
, 10.1

42
=SOHaK  

d) 7
, 10.1=HClaK  

 
46. Uvedené kyseliny usporiadajte od najslabšej po najsilnejšiu: 

a) 71034
32

−= .,K COH,a  

b) 10
, 10.9,4 −=HCNaK  

c) 31057
43

−= .,K POH,a  

d) 81019
2

−= .,K SH,a  

 
47. Vyberte správne tvrdenie o neutralizácii: 

a) jeden z reaktantov je voda 
b) jeden z produktov je soľ 
c) môžeme ju zapísať rovnicou: H+ + OH- � H2O 
d) je endotermická reakcia 
 

48. Zapíšte rovnicu neutralizácie roztoku hydroxidu  vápenatého roztokom kyseliny 
dusi čnej: 
a) molekulovým zápisom 
b) iónovým zápisom 
c) skráteným iónovým zápisom 

 
49. Zapíšte rovnicu neutralizácie roztoku hydroxidu  draselného roztokom kyseliny 

dihydrogénsírovej: 
a) molekulovým zápisom 
b) iónovým zápisom 
c) skráteným iónovým zápisom 

 
50. Reakcie, pri ktorých z reaktantov v roztoku vzn iká zrazenina sa nazývajú: 

a) komplexotvorné 
b) neutralizačné 
c) zrážacie 
d) oxidačno-redukčné 

 
51. Zrazenina je: 

a) kvapalina 
b) málo rozpustný produkt 
c) málo rozpustný reaktant zrážacích reakcií 
d) plyn 
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52. Pomenujte konštantu, ktorou sa charakterizujú m álo rozpustné látky: 
a) iónový súčin vody 
b) konštanta acidity 
c) konštanta bazicity 
d) súčin rozpustnosti 

 
53. Zapíšte rovnicu zrážania roztoku chloridu olovn atého roztokom jodidu 

draselného za vzniku zrazeniny jodidu olovnatého: 
a) molekulovým zápisom 
b) iónovým zápisom 
c) skráteným iónovým zápisom 

 
54. Rovnica ionizácie zrazeniny jodidu olovnatého m á tvar: 

a) PbI2 (s) � Pb2+
 (aq) + I2- (aq) 

b) PbI2 (s) � Pb+
 (aq)  + I2- (aq) 

c) PbI2 (s) � Pb2+
 (aq) + 2 I2- (aq) 

d) PbI2 (s) � Pb2+
 (aq) + 2 I- (aq) 

 
55. Na základe ionizácie zrazeniny jodidu olovnatéh o (č. 54) odvo ďte defini čný 

vzťah súčinu rozpustnosti: 
a) −+=

IPbPbI,s c.cK 2
2

 

b) 2
2

2
−+=

IPbPbI,s c.cK  

c) 2
2

−+=
IPbPbI,s c.cK  

d) 2
22

2
−+=

IPbPbI,s c.cK  
 
56. Čím je hodnota sú činu rozpustnosti látky pri danej teplote vä čšia, tým je látka: 

a) rozpustnejšia 
b) menej rozpustná 
c) kyslejšia 
d) zásaditejšia 

 
57. Vyjadrite vz ťahom podmienku zrážania nasledujúcich málo rozpustn ých látok    

z roztoku: 

a) sulfidu olovnatého, ak súčin rozpustnosti ( )2328
, .10.1 −−= dmmolK PbSs  

b) jodidu olovnatého, ak súčin rozpustnosti ( )339
, .10.8

2

−−= dmmolK PbIs  

c) hydroxidu horečnatého ak súčin rozpustnosti ( )3312
)(, .10.8,1
2

−−= dmmolK OHMgs  

d) sulfidu strieborného ak súčin rozpustnosti ( )3350
, .10.8,6

2

−−= dmmolK SAgs  
 

58. Na základe hodnôt sú činov rozpustnosti látok ( č. 57) posú ďte, ktorá je : 
a) najmenej rozpustná 
b) najviac rozpustná 

 
59. Do roztoku, ktorý obsahuje rovnakú koncentráciu  katiónov Ca 2+, Ba2+ a Sr2+ 

pridávame roztok síranu disodného. V akej postupnos ti sa budú vylu čovať 
zrazeniny síranov uvedených katiónov, ak sú známe h odnoty sú činov 
rozpustnosti ( 7

,
10

,
5

, 10.5,3;10.1,1;10.1,7
444

−−− === SrSOsBaSOsCaSOs KKK ): 

a) CaSO4, SrSO4, BaSO4 
b) BaSO4, SrSO4, CaSO4 
c) CaSO4, BaSO4, SrSO4 
d) SrSO4, CaSO4, BaSO4 
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60. Vypočítajte hodnotu sú činu rozpustnosti chloridu strieborného, ak v jeho 
nasýtenom roztoku je koncentrácia katiónov Ag + 1,3.10-5 mol.dm -3: 
a) 1,3.10-5 
b) 1.10-14 
c) 1,69.10-10 
d) 3,6.10-3 

 
61. Akú minimálnu koncentráciu jodidových aniónov I - je potrebných na vznik 

zrazeniny jodidu me ďného, ak koncentrácia Cu + iónov v roztoku je 1.10 -4 a súčin 
rozpustnosti 12

, 10.3,1 −=CuIsK ? 
a) 1,3.10-8 
b) 1.10-4 
c) 1,3.10-16 
d) 7,7.107 

 
62. Nadbytkom jedného z iónov málo rozpustnej látky  sa koncentrácia druhého 

z týchto iónov: 
a) zníži 
b) zvýši 
c) nezmení sa 

 
 
Správne odpovede: 
 

1. a) HCl→H++Cl- 
 b) HNO3→H++NO3

- 
 c) H2SO4→2H++SO4

2- 

 d) H3PO4→3H++PO4
3- 

2. b 
3. a) KOH→K++OH- 

 b) NH4OH→NH4
++OH- 

 c) Ca(OH)2→Ca2++2OH- 
 d) Fe(OH)3→Fe3++3OH- 

4. d 
5. a) KCl→K++Cl- 

 b) CuSO4→Cu2++SO4
2- 

 c) Ca(NO3)2→Ca2++2NO3
- 

 d) Na2CO3→2Na++CO3
2- 

 e) Al2(SO4)3→2Al3++3SO4
2- 

6. b, d 
7. b 
8. b 
9. a 

10. H2O�H++OH- 
 

OH

OHH
OH,c c

c.c
K

2

2

−+
=  

11. ( )231410
22

−−=== −+ dm.molc.cc.KK
OHHOHOH,cV  

12. +−=
H

clogpH  

13. −−=
OH

clogpOH  

14. pH∈〈0;14〉, pOH∈〈0;14〉, pH+pOH=14 
15. d 
16. d 
17. c 
18. a, b, d 
19. c, d 
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20. b, a=c, d 
21. c, a, b, d 
22. a=b=d 
23. a=b=d 
24. c 
25. Roztok sa zriedi, koncentrácia H+ katiónov sa zníži a pH roztoku sa zväčší 
26. a, b, c 
27. b, c 
28. a, c 
29. b 
30. c, d 
31. a, c 
32. a, b, d 
33. a) Cl-, b) NO3

-, c) HSO4
-, d) SO4

2-, e) NH3 
34. a) NH4

+, b) H2SO4, c) H3O
+, d) HCO3

-, e) H2O 
35. b 
36. a 
37. c, d 
38. b, d 
39. b, c         HCO3

-+H2O�H3O
++CO3

2-        HCO3
-+H2O�OH-+H2CO3        

             kyselina   zásada                                   zásada  kyselina 
40. a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

 

 

d) 

 
41. HNO3+H2O�NO3

-+H3O
+; b        

42. b, c 
43. d (HCN) 
44. b (HClO4) 
45. d, c, a, b (HCl, H2SO4, H3PO4, H2S) 
46. b, d, a, c (HCN, H2S, H2CO3, H3PO4) 
47. b, c 
48. a) 2HNO3+Ca(OH)2→Ca(NO3)2+2H2O 

 b) 2H++2NO3
-+Ca2++2OH-→Ca2++2NO3

-+2H2O 
 c) H++OH-→H2O 

49. a) H2SO4+2KOH→K2SO4+2H2O 
 b) 2H++SO4

2-+2K++2OH-→2K++SO4
2-+2H2O 

 c) H++OH-→H2O 

NH3
     +    H2O       �       OH-       +    NH4

+   
 

NH4
+   +    H2O       �     H3O

+   +   NH3   
 

CH3COOH   +  OH-      �       H2O
    +  CH3COO-   

 

 NH3
    +   H3O

+       �     H2O
       +    NH4

+   
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50. c 
51. b 
52. d 
53. a) PbCl2+2KI→PbI2+2KCl 

 b) Pb2++2Cl-+2K++2I-→PbI2+2K++2Cl- 
 c) Pb2++2I-→PbI2 

54. d 
55. b 
56. a 

57. a) 2710.0,1. 22
−〉−+ SPb

cc  

 b) 82 10412
−〉−+ .,c.c

IPb
 

 c) 112 10012
−〉−+ .,c.c

OHMg
 

 d) 492 10012
−〉−+ .,c.c

SAg
 

58. a) najmenej rozpustná zrazenina: Ag2S   b) najrozpustnejšia zrazenina: PbI2 

59. b 
60. c 
61. a 
62. a 
 
 
 
8. Elektrochemické procesy: Oxidačno-redukčné sústavy a ich potenciály, 

využitie oxidačno-redukčných potenciálov v chémii, určenie priebehu 
oxidačno-redukčnej reakcie, elektrochemický rad napätia kovov, galvanické 
články, elektrolýza. 

 
1. Oxida čné číslo môže by ť: 

a) len kladné 
b) len záporné 
c) kladné, záporné alebo nulové 
d) len nulové alebo kladné 

 
2. Určte oxida čné čísla v nasledujúcich zlú čeninách: 

a) MgO 
b) AlBr3 
c) HNO3 
d) KOH 
e) K2Cr2O7 

 
3. Určte, v ktorých reakciách sa menia oxida čné čísla atómov alebo iónov 

reaktantov po čas reakcií: 
a) 2 Li  + Br2  → 2 LiBr 
b) Mg  + 2 HCl  → MgCl2  + H2 
c) CaCO3  → CaO  + CO2 
d) 2 NaOH  + H2SO4  → Na2SO4  + 2 H2O 

 
4. Doplňte počet prijatých alebo odovzdaných elektrónov: 

a) Mn7+   ___________  → Mn2+ 
b) Cl2

0     ___________  → 2 Cl1- 
c) Br1-     ___________  → Br5+ 
d) N3-      ___________  → N5+ 
e) 2H1+    ___________  → H2

0 
f) P3+      ___________  → P3- 
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5. Oxidáciu môžeme charakterizova ť ako: 

a) zlučovanie prvku s kyslíkom 
b) stratu elektrónov 
c) prijatie elektrónov 
d) znižovanie oxidačného čísla atómov alebo iónov reaktantov počas reakcií 

 
6. Redukciu môžeme charakterizova ť ako: 

a) prijatie elektrónov 
b) zvyšovanie oxidačného čísla atómov alebo iónov reaktantov počas reakcií 
c) stratu elektrónov  
d) znižovanie oxidačného čísla atómov alebo iónov reaktantov počas reakcií 

 
7. Ktoré z uvedených polreakcií znázor ňujú oxidáciu a ktoré redukciu: 

a) 2 Br1- - 2e- → Br2
0  ___________________ 

b) Fe2+ - e- → Fe3+     ___________________ 
c) Pb4+  + 2e- → Pb2+ ___________________ 
d) S2- - 6e- → S4+       ___________________ 

 
8. Redukčné činidlo (redukovadlo) sa pri oxida čno-reduk čnej reakcii samo: 

a) oxiduduje 
b) redukuje 
c) oxiduje i redukuje 
d) neoxiduje ani neredukuje 

 
9. Oxida čné činidlo (oxidovadlo) sa pri oxida čno-reduk čnej reakcii samo: 

a) oxiduduje 
b) redukuje 
c) oxiduje i redukuje 
d) neoxiduje ani neredukuje 

 
10. Oxida čné činidlo (oxidovadlo) je v oxida čno-reduk čnej reakcii: 

a) látka, vystupujúca v reakcii ako reaktant 
b) látka, vystupujúca v reakcii ako produkt 
c) donorom elektrónov 
d) akceptorom elektrónov 

 
11. Redukčné činidlo (redukovadlo) je v oxida čno-reduk čnej reakcii: 

a) donorom elektrónov 
b) akceptorom elektrónov 
c) látka, vystupujúca v reakcii ako reaktant 
d) látka, vystupujúca v reakcii ako produkt 

 
12. Napíšte, ktorá látka pôsobí v reakcii: Cl 2 + 2 Br 1- → 2 Cl1- + Br 2  ako oxidovadlo 

a ktorá ako redukovadlo:  
a) oxidovadlo: 
b) redukovadlo: 

 
13. Pri odida čno-reduk čnej reakcii je po čet vymenených elektrónov medzi reaktantami: 

a) rozdielny 
b) zhodný 
c) nedá sa rozhodnúť, záleží na pH 
d) nedá sa rozhodnúť, záleží na teplote 
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14. Ktorá z uvedených rovníc je rovnicou oxida čno-reduk čnou: 
a) SiO2 (s) + 4 HF (g) → SiF4 (s) + 2 H2O (l) 
b) 2 H2 (g) + O2 (g) → 2 H2O (g) 
c) Ag+ 

(aq) + Cl– 
(aq) → AgCl (s) 

d) MgCO3 (s) → MgO (s) + CO2 (g) 
e) Hg(NO3)2 (aq) + H2S (g) → HgS (s) + 2 HNO3 (aq) 

 
15. Určte, ktorá z uvedených rovníc predstavuje oxida čno-reduk čný dej: 

a) AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3 
b) 2 KI + H2O2 + H2SO4 → I2 + K2SO4 + 2 H2O 
c) K2CO3 + H3PO4 → K2HPO4 + H2O + CO2 
d) CaH2 + H2O → Ca(OH)2 + H2 

 
16. Určte, ktoré z reakcií patria medzi redoxné: 

a) CaO + H2O → Ca(OH)2 
b) AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3 
c) Cl2 + H2O → HClO + HCl 
d) S2- + H2O → HS- + OH- 

 
17. Označte reakciu, ktorá nie je reakciou oxida čno-reduk čnou: 

a) Fe (s) + S (s) → FeS (s) 
b) 2 FeCl2 (aq) + Cl2 (g) → 2 FeCl3 (aq) 

c) 2 Na (s) + 2 H2O (l) → 2 NaOH (aq) + H2 (g) 
d) Pb2+ 

(aq) + 2 Cl- (aq) → PbCl2 (s) 

 
18. Vyberte správne tvrdenie. V reakcii Zn + 2 HCl → ZnCl 2 + H2 

a) sa zinok redukuje 
b) katión vodíka pôsobí ako redukčné činidlo 
c) zinok pôsobí ako redukčné činidlo 
d) H+ sa oxiduje 

 
19. Neutralizácia kyseliny zásadou je typom reakcie : 

a) protolytickej 
b) oxidačnej 
c) redukčnej 
d) oxidačno-redukčnej 

 

20. Určte, ktoré z  tvrdení o reakcii: H 2 (g) + F2 (g) → 2 HF (g); kJHR 5,267−=∆ o  je 
správne: 
a) reakcia je endotermická 
b) reakcia je homogénna 
c) fluór je redukovaný vodíkom 
d) vodík je oxidačným činidlom 

 
21. Pri premene H 2 → 2 H+ sa: 

a) jedná o oxidáciu 
b) jedná o redukciu 
c) mení oxidačné číslo 
d) nemení oxidačné číslo 

 
22. Redoxnú rovnováhu charakterizuje: 

a) súčin rozpustnosti 
b) rovnovážna konštanta 
c) počet vymenených elektrónov 
d) v redoxných reakciách sa rovnováha neustanovuje 
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23. Potenciál štandardnej vodíkovej elektródy je: 

a) 273 V 
b) 1 V 
c) 100 V 
d) 0 V 

 
24. Kovy s kladnou hodnotou potenciálu vo či štandardnej vodíkovej elektróde sú: 

a) ušľachtilé 
b) neušľachtilé 
c) reaktívne 
d) málo reaktívne, nereagujú s vodou ani s kyselinou chlorovodíkovou 

 
25. Kovy so zápornou hodnotou potenciálu vo či štandardnej vodíkovej elektróde sú: 

a) málo reaktívne 
b) neušľachtilé 
c) ušľachtilé 
d) vo vode sa nerozpúšťajú 
e) ľahko sa oxidujú 

 
26. Na základe postavenia kovov v elektrochemickom rade napätia  vyberte správne 

tvrdenie: 
 

Li + 
Li 

K+ 
K 

Ca2+ 
Ca 

Na+ 
Na 

Mg2+ 
Mg 

Al3+ 
Al 

Zn2+ 
Zn 

Fe2+ 
Fe 

Ni2+ 
Ni 

Pb2+ 
Pb 

H+ 
H2 

Cu2+ 
Cu 

Ag+ 
Ag 

Hg
2+

 
Hg 

Au
3+

 
Au 

E0 

 
[V] -3,0 -2,9 -2,8 -2,7 -2,4 -1,7 -0,8 -0,4 -0,3 -0,1 0,0 +0,3 +0,8 +0,9 +1,5 

 
a) horčík je reaktívnejší ako vápnik 
b) hliník je reaktívnejší ako ortuť 
c) sodík je reaktívnejší ako zinok 
d) olovo je reaktívnejšie ako železo 

 
27.  V Beketovom rade kovov platí tvrdenie: 

a) kov stojaci napravo má schopnosť redukovať vo vodnom prostredí katión kovu, 
ktorý stojí od neho naľavo 

b) kov stojací naľavo má schopnosť redukovať vo vodnom prostredí katión kovu, 
ktorý stojí od neho napravo 

c) kov stojaci napravo má schopnosť oxidovať vo vodnom prostredí katión kovu, 
stojaci od neho naľavo 

d) kov stojací naľavo má schopnosť oxidovať vo vodnom prostredí katión kovu, 
stojací od neho napravo 

 
28. Hodnoty štandardných elektródových potenciálov o

redoxE / stúpajú v poradí: 
Mg2+/Mg < Fe2+/Fe < Cu2+/Cu < Ag +/Ag. Ktorý kov má vo vodnom prostredí 
najvä čšiu reduk čnú schopnos ť? 
a) Mg 
b) Ag 
c) Cu 
d) Fe 

 
29. Ušľachtilé kovy: 

a) s vodou nereagujú 
b) rozpúšťajú sa vo všetkých kyselinách aj vo vode 
c) rozpúšťajú sa iba v kyselinách so silným oxidačným účinkom 
d) vyznačujú sa vysokou reaktivitou 
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30. Pre uvedenú chemickú reakciu  Zn + AgNO 3 → Zn(NO3)2 + Ag  platí: 

a) reakcia prebieha, pretože zinok je v elektrochemickom rade napätia kovov pred 
striebrom  

b) reakcia neprebieha, pretože zinok ako ušľachtilý kov nedokáže vytesniť z roztoku 
striebro 

c) reakcia prebieha a striebro sa redukuje 
d) reakcia prebieha a zinok je v reakcii oxidačné činidlo 

 
31. Pre uvedenú chemickú reakciu  Zn + CuSO 4 → ZnSO4 + Cu  platí: 

a) reakcia neprebieha, pretože zinok je v elektrochemickom rade napätia kovov za 
meďou 

b) reakcia prebieha, pretože zinok ako neušľachtilý kov dokáže vytesniť z roztoku 
meď, ktorá je ušľachtilá 

c) reakcia prebieha a zinok sa redukuje 
d) reakcia prebieha a zinok je v reakcii redukčné činidlo 

 
32. Pre uvedenú chemickú reakciu  Cu + HCl → CuCl 2 + H2  platí: 

a) meď sa v HCl rozpúšťa, pretože je v elektrochemickom rade napätia kovov za 
vodíkom  

b) reakcia neprebieha, pretože meď ako ušľachtilý kov nedokáže vytesniť vodík, ktorý 
stojí v rade napätia pred ním 

c) reakcia prebieha a meď sa oxiduje 
d) reakcia prebieha a HCl je v reakcii oxidačné činidlo 

 
33. Pre uvedenú chemickú reakciu  Na + H 2O → H2 + NaOH  platí: 

a) reakcia prebieha, pretože sodík je v elektrochemickom rade napätia kovov pred 
vodíkom  

b) reakcia neprebieha, pretože sodík ako neušľachtilý kov nedokáže vytesniť vodík 
c) reakcia prebieha a sodík sa oxiduje 
d) reakcia prebieha a sodík je v reakcii oxidačné činidlo 

 
34. Ktorú z uvedených látok je možné použi ť na redukciu Cu 2+ na Cu? 

a) Ag 
b) AgNO3 
c) Fe 
d) FeCl3 

 
35. Očistené železné pliešky boli ponorené do roztoku KCl , CaCl2, Cu(NO3)2 

a Pb(NO3)2. Na základe postavenia kovov v elektrochemickom ra de napätia 
určte, v ktorej dvojici roztokov sa na železných došti čkách vylú čia dva rôzne 
kovy? 

 
Li + 
Li 

K+ 
K 

Ca2+ 
Ca 

Na+ 
Na 

Mg2+ 
Mg 

Al3+ 
Al 

Zn2+ 
Zn 

Fe2+ 
Fe 

Ni2+ 
Ni 

Pb2+ 
Pb 

H+ 
H2 

Cu2+ 
Cu 

Ag+ 
Ag 

Hg
2+

 
Hg 

Au
3+

 
Au 

E0 

 
[V] -3,0 -2,9 -2,8 -2,7 -2,4 -1,7 -0,8 -0,4 -0,3 -0,1 0,0 +0,3 +0,8 +0,9 +1,5 

 
a) KCl; Cu(NO3)2 
b) CaCl2; Cu(NO3)2 
c) Cu(NO3)2; Pb(NO3)2 
d) Pb(NO3)2; CaCl2 

 
36. Na základe hodnôt elektrochemických potenciálov  uvedených v tabu ľke z 

predošlej úlohy ur čte, ktorá z nasledujúcich chemických reakcií bude p rebieha ť 
a prečo. V prípade, že reakcia prebieha, dopl ňte stranu produktov: 
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a)  Cu (s) + HCl (aq) →                                  ______________  áno/nie  lebo: _________ 
b)  Pb (s) + FeSO4 (aq) → ______________  áno/nie  lebo: _________ 
c)  Cu (s) + HgCl2 (aq) → ______________  áno/nie  lebo: _________ 
d)  K (s) + H2O (l) → ______________  áno/nie  lebo: _________ 
e)  Ca (s) + NiCl2 (aq) → ______________  áno/nie  lebo: _________ 
f)   Al (s)  + HCl (aq) → ______________  áno/nie  lebo: _________ 
g)  Pb (s) + CuSO4 (aq) → ______________  áno/nie  lebo: _________ 
h)  Hg (s) + ZnCl2 (aq) → ______________  áno/nie  lebo: _________ 
i)  Na (s) + H2O (l) → ______________  áno/nie  lebo: _________ 
j)  Ca (s) + NiCl2 (aq) → ______________  áno/nie  lebo: _________ 

 
37. Na základe hodnôt elektrochemických potenciálov  uvedených v tabu ľke z úlohy 

č. 35 napíšte, ktoré z nasledujúcich chemických reak cií prebiehajú. Neúplné 
schémy reakcií ktoré prebiehajú upravte do tvaru ch emickej rovnice: 
a) __ Zn (s) + __ H2SO4 (aq)  → _____________________ 
b) __ Cu (s) + __ AgNO3 (aq) → _____________________ 
c) __ Au (s) + __ HCl (aq)      → _____________________ 
d) __ Mg (s) + __ HCl (aq)     → _____________________ 

 
38. Elektrolýza je: 

a) redoxná reakcia, ktorá prebieha na elektródach ponorených do roztoku alebo 
taveniny, cez ktorý(ú) prechádza elektrický prúd 

b) proces, pri ktorom dochádza k premene elektrickej energie na chemickú 
c) proces, pri ktorom dochádza k premene chemickej energie na elektrickú 
d) metóda, ktorá sa využíva na výrobu niektorých prvkov a zlúčenín a na pokovovanie 

 
39. Vyberte správne tvrdenie. V elektrolyzéri pri e lektrolýze: 

a) prebieha oxidácia na katóde, redukcia na anóde 
b) je katóda kladným a anóda záporným pólom 
c) je katóda záporným a anóda kladným pólom 
d) katóda poskytuje elektróny redukujúcej sa látke 

 
40. Reakcia 2 Na + + 2e- → 2 Na je: 

a) redukcia 
b) oxidácia 
c) oxidácia a zároveň redukcia 
d) katión sodíka je v reakcii akceptorom elektrónov 

 
41. Reakcia 2 Cl - → Cl2 + 2e- je: 

a) oxidácia a zároveň redukcia 
b) redukcia 
c) oxidácia 
d) chloridový anión je v reakcii donorom elektrónov 

 
42. Elektrolýzou taveniny NaCl sa môže vyrába ť: 

a) sodík 
b) chlorid 
c) kuchynská soľ 
d) nedá sa uskutočniť 

 
43. Pri elektrolýze vodného roztoku chloridu sodnéh o prebieha: 

a) na katóde primárna aj sekundárna reakcia 
b) na anóde primárna aj sekundárna reakcia  
c) primárnym produktom na katóde je kovový sodík 
d) konečným produktom na katóde je vodík a hydroxid sodný 
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44. Pri elektrolýze vodného roztoku NaCl vzniká: 

a) chlór 
b) katión sodný a chlorid 
c) hydroxid sodný 
d) chloridový anión 

 
45. Určte kone čné produkty elektrolýzy taveniny a vodného roztoku chloridu 

sodného: 
 tavenina  vodný roztok 
 katóda anóda  katóda anóda 
a) Na Cl2  Na Cl2 
b) Na Cl2  H2/NaOH Cl2 
c) Cl2 Na  Cl2 Na 
d) Cl2 Na  Cl2 H2/NaOH 

 
46. Napíšte deje, ktoré prebiehajú pri elektrolýze vodného roztoku chloridu nikelnatého:   

a) elektrolytická disociácia:           __________________ 
b) primárna reakcia na katóde:     __________________ 
c) sekundárna reakcia na katóde: __________________ 
d) primárna reakcia na anóde:      __________________ 
e) sekundárna reakcia na anóde:  __________________ 

 
47. Napíšte deje, ktoré prebiehajú pri elektrolýze vodného roztoku chloridu 

horečnatého:   
a) elektrolytická disociácia:           ___________________ 
b) primárna reakcia na katóde:     ___________________ 
c) sekundárna reakcia na katóde: ___________________ 
d) primárna reakcia na anóde:      ___________________ 
e) sekundárna reakcia na anóde:  ___________________ 

 
48. Napíšte deje, ktoré prebiehajú pri elektrolýze vodného roztoku chloridu 

cini čitého: 
elektrolytická disociácia:           _______________________ 
primárna reakcia na katóde:     _______________________ 
sekundárna reakcia na katóde: _______________________ 
primárna reakcia na anóde:      _______________________ 
sekundárna reakcia na anóde:  _______________________ 
a vyberte správne tvrdenie:  
a) prebieha na katóde redukcia a súčasne na anóde oxidácia 
b) prebieha na katóde oxidácia a súčasne na anóde redukcia  
c) na katóde sa vylučuje plynný chlór a na anóde kovový cín 
d) na anóde sa vylučuje plynný chlór a na katóde kovový cín 

 
49. Napíšte deje, ktoré prebiehajú pri elektrolýze vodného roztoku chloridu me ďného: 

elektrolytická disociácia:           _______________________ 
primárna reakcia na katóde:     _______________________ 
sekundárna reakcia na katóde: _______________________ 
primárna reakcia na anóde:      _______________________ 
sekundárna reakcia na anóde:  _______________________ 
a vyberte správne tvrdenie:  
a) na katóde sa vylučuje plynný chlór a na anóde kovová meď 
b) na anóde sa vylučuje plynný chlór a na katóde kovová meď 
c) prebieha na katóde katodická redukcia a súčasne na anóde anodická oxidácia  
d) prebieha na katóde katodická oxidácia a súčasne na anóde anodická redukcia 
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50. Napíšte deje, ktoré prebiehajú pri elektrolýze vodného roztoku síranu 
kobaltnatého:   
a) elektrolytická disociácia:           _____________________ 
b) primárna reakcia na katóde:     _____________________ 
c) sekundárna reakcia na katóde: _____________________ 
d) primárna reakcia na anóde:      _____________________ 
e) sekundárna reakcia na anóde:  _____________________ 

 
51. Pri elektrolýze vodného roztoku síranu mdnatého  sa meďnaté ióny: 

a) redukujú na katóde 
b) oxidujú na katóde 
c) redukujú na anóde 
d) oxidujú na anóde 

 
52. Napíšte deje, ktoré prebiehajú pri elektrolýze vodného roztoku síranu hore čnatého: 

elektrolytická disociácia:           ________________________ 
primárna reakcia na katóde:     ________________________ 
sekundárna reakcia na katóde: ________________________ 
primárna reakcia na anóde:      ________________________ 
sekundárna reakcia na anóde:  ________________________ 
a vyberte správne tvrdenie:  
a) prebieha na katóde katodická oxidácia a súčasne na anóde anodická redukcia 
b) prebieha na katóde katodická redukcia a súčasne na anóde anodická oxidácia 
c) produktom na katóde je vodík a hydroxid horečnatý 
d) produktom na anóde je kyslík a kyselina sírová 

 
53. Ak chcete postriebri ť lyži čku, urobíte z nej: 

a) katódu 
b) anódu 

 
54. Hmotnos ť látok ( i) vylú čených resp. pozmenených pri elektrolýze vyjadruje 

vzťah: 
a) mi = k.I.t 
b) mi = (z.F/ni.Mi).Q 
c) mi = k.Q 
d) mi = (ni.Mi/z.F). I.t 

 
55. Faradayova konštanta: 

a) je náboj jedného molu elektrónov 
b) má hodnotu  273,15 K 
c) má hodnotu 96 500 C.mol-1 
d) má hodnotu 22,4 dm3.mol-1 

 
56. Napíšte deje, ktoré prebiehajú pri elektrolýze vodného roztoku chloridu 

kademnatého:   
elektrolytická disociácia:           __________________ 
primárna reakcia na katóde:     __________________ 
sekundárna reakcia na katóde: __________________ 
primárna reakcia na anóde:      __________________ 
sekundárna reakcia na anóde:  __________________ 
a vypo čítajte množstvá produktov (m Cd; m Cl2→VCl2), ktoré sa vylú čia z daného 
roztoku za normálnych podmienok, ak roztokom prechá dza prúd intenzity 10 A 
počas 50 min (MCd=112,41 g.mol -1, MCl=35,5 g.mol -1). 
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57. Vypočítajte množstvá produktov (m Zn; m O2→VO2), ktoré sa vylú čia z vodného 
roztoku síranu zino čnatého za normálnych podmienok, ak roztokom prechád za 
prúd intenzity 50 A po čas 20 min (MZn=65,4 g.mol -1). 

 
58. Pri elektrolýze vodného roztoku síranu me ďnatého prešlo elektrolyzérom 0,01 

mol elektrónov. Hmotnos ť vylú čenej medi bola  (MCu=63,55 g.mol -1): 
a) 0,32 g 
b) 0,64 g 
c) 1,6 g 
d) 3,2 g 

 
59. Pri elektrochemickej redukcii 176,1 g kovu z ro ztoku jeho soli MSO 4 sa 

spotrebovalo 579 000 C. Ktorý z uvedených kovov to bol?  
(MCu=63,55g.mol -1; MFe=55,85g.mol -1; MSn=118,71g.mol -1; MNi=58,69g.mol -1) 
a) Cu 
b) Fe 
c) Sn 
d) Ni 

 
61. Napíšte deje, ktoré prebiehajú pri elektrolýze vodného roztoku kyseliny sírovej  

elektrolytická disociácia:           __________________ 
primárna reakcia na katóde:     __________________ 
sekundárna reakcia na katóde: __________________ 
primárna reakcia na anóde:      __________________ 
sekundárna reakcia na anóde:  __________________ 
sumárna rovnica elektrolýzy:     __________________ 
a na základe sumárnej rovnice ur čte, aký objem kyslíka sa vylú čil z daného 
roztoku za normálnych podmienok, ak objem vylú čeného vodíka bol 134,4 dm 3:  
a) 134,4 dm3 
b) 268,8 dm3 
c) 22,4 dm3 
d) 67,2 dm3 

 
62. Vyberte správnu možnos ť. V Daniellovom galvanickom článku: 

a) prebieha proces, pri ktorom dochádza k premene chemickej energie na elektrickú 
b) prebieha proces, pri ktorom dochádza k premene elektrickej energie na chemickú 
c) zinok je anódou na ktorej prebieha oxidácia (Zn - 2e-→ Zn2+) a meď je katódou na 

ktorej prebieha redukcia (Cu2+ + 2e- → Cu)  
d) zinok je katódou na ktorej prebieha redukcia (Zn2+ + 2e- → Zn) a meď je anódou 

na ktorej prebieha oxidácia (Cu - 2e- →Cu2+)  
e) katóda je kladným pólom, anóda záporným pólom článku 

 
 
Správne odpovede: 
 

1. c 
2. a) MgII O-II 

 b) AlIIIBr3
-I

 

 c) HINVO-II
3 

 d) KIO-IIHI 
 e) KI

2CrVI
2O

-II
7 

3. a, b 
4. a) Mn7+ + 5e- → Mn2+ 

 b) Cl2
0 + 2e- → 2Cl1- 

 c) Br1- - 6e- → Br5+ 
 d) N3- - 8e- → N5+ 
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 e) 2H1+ + 2e- → H2
0 

 f) P3+ + 6e- → P3- 
5. a, b 
6. a, d 
7. a) oxidácia 

 b) oxidácia 
 c) redukcia 
 d) oxidácia 

8. a 
9. b 

10. a, d 
11. a, c 
12. a) Cl2 

 b) Br1- 
13. b 
14. b 
15. b, d 
16. c 
17. d 
18. c 
19. a 
20. b, c 
21. a, c 
22. b 
23. d 
24. a, d 
25. b, e 
26. b, c 
27. b 
28. a 
29. a, c 
30. a, c 
31. b, d 
32. b 
33. a, c 
34. c 
35. c 
36. a) Cu (s) + HCl (aq) → neprebieha 

     lebo oo

2
2 // HHCuCu

EE ++ 〉  

 b) Pb (s) + FeSO4 (aq) → neprebieha 
     lebo oo

FeFePbPb
EE

// 22 ++ 〉  

 c) Cu (s) + HgCl2 (aq) → prebieha  
     lebo oo

HgHgCuCu
EE

// 22 ++ 〈  

     Cu (s) + HgCl2 (aq) → Hg (s) + CuCl2 (aq) 
 d) K (s) + H2O (l) → prebieha 
     lebo  oo

2// HHKK
EE ++ 〈  

     2K (s) + 2H2O (l) → 2KOH (aq) + H2 (g) 
 e) Ca (s) + NiCl2 (aq) → prebieha 
     lebo oo

NiNiCaCa
EE

// 22 ++ 〈  

     Ca (s) + NiCl2 (aq) → Ni (s) + CaCl2 (aq) 
 f) Al (s)  + HCl (aq) → prebieha 
     lebo oo

2
3 // HHAlAl

EE ++ 〈  

     2Al (s) + 6HCl (aq) → 2AlCl3 (aq) + 3H2 (g) 
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 g) Pb (s) + CuSO4 (aq) → prebieha 
     lebo oo

CuCuPbPb
EE

// 22 ++ 〈  

     Pb (s) + CuSO4 (aq) → Cu (s) + PbSO4 (aq) 
 h) Hg (s) + ZnCl2 (aq) → neprebieha 
     lebo oo

ZnZnHgHg
EE

// 22 ++ 〉  

 i) Na (s) + H2O (l) → prebieha 
    lebo oo

2// HHNaNa
EE ++ 〈  

    2Na (s) + 2H2O (l) → 2NaOH (aq) + H2 (g) 
 j) Ca (s) + NiCl2 (aq) → prebieha 
    Lebo oo

NiNiCaCa
EE

// 22 ++ 〈   

    Ca (s) + NiCl2 (aq) → Ni (s) + CaCl2 (aq) 
37. a) prebieha 

     Zn (s) + H2SO4 (aq) → H2 (g) + ZnSO4 (aq) 
 b) prebieha 
     Cu (s) + 2AgNO3 (aq) →2Ag (s) +Cu(NO3)2 (aq) 
 c) neprebieha 
 d) prebieha 
     Mg (s) + 2HCl (aq) → H2 (g) + MgCl2 (aq) 

38. a, b, d 
39. c, d 
40. a, d 
41. c, d 
42. a 
43. a, c, d 
44. a, c 
45. b 
46. a) −+ + → 12

2 22 ClNiNiCl OH  
 b) Ni2+ + 2e- → Ni 
 c) neprebieha 
 d) 2Cl1- - 2e- → Cl2 
 e) neprebieha 

47. a) −+ + → 12
2 22 ClMgMgCl OH  

 b) Mg2+ + 2e- → Mg 
 c) Mg + 2H2O → H2 + Mg(OH)2 
 d) 2Cl1- - 2e- → Cl2 
 e) neprebieha 

48. −+ + → 14
4 42 ClSnSnCl OH  

 K Θ: Sn4+ + 4e- → Sn 
         neprebieha 
 A ⊕: 4Cl1- - 4e- → 2Cl2 
         neprebieha 
 a, d 

49. −+ + → 12 ClCuCuCl OH  
 K Θ: Cu1+ + e- → Cu 
         neprebieha 
 A ⊕: Cl1- - e- → ½Cl2 
         neprebieha 
 b, c 

50. a) −+ + → 2
4

2
4

2 SOCoCoSO OH  
 b) Co2+ + 2e- → Co 
 c) neprebieha 
 d) SO4

2- - 2e- → SO4 
 e) SO4 + H2O → H2SO4 + ½O2 

51. a 
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52. −+ + → 2
4

2
4

2 SOMgMgSO OH  
 K Θ: Mg2+ + 2e- → Mg 
         Mg + 2H2O → H2 +Mg(OH)2  
 A ⊕: SO4

2- - 2e- → SO4 
         SO4 + H2O → H2SO4 + ½O2 
 b, c, d 

53. a 
54. a, c, d 
55. a, c 
56. −+ + → 12

2 22 ClCdCdCl OH  
 K Θ: Cd2+ + 2e- → Cd 
         neprebieha 
 A ⊕: 2Cl1- - 2e- → Cl2 
         neprebieha 
 

gsA
molCmol

molgmol
mCd 47,173000.10

.96500.2

.41,112.1
1

1

==
−

−

 

 
gsA

molCmol
molgmol

mCl 04,113000.10
.96500.2

.71.1
1

1

2
== −

−

 

 
( )

313
10,02

48,3.41,22
.71
04,11

dmmoldm
molg

g
V TpCl == −

−  

57. 
gsA

molCmol
molgmol

mZn 33,201200.50
.96500.2

.4,65.1
1

1

== −

−

 

 
gsA

molCmol

molgmol
mO 97,41200.50

.96500.2

.32.2/1
1

1

2
==

−

−

 

 
( )

313
10,02

48,3.41,22
.32
97,4

dmmoldm
molg

g
V TpO == −

−  

58. a 
59. d 
60. −+ + → 2

442 22 SOHSOH OH  
 K Θ: 2H1+ + 2e- → H2 

          neprebieha 
 A ⊕: SO4

2- - 2e- → SO4 
         SO4 + H2O → H2SO4 + ½O2 
 H2SO4 + H2O → H2 + H2SO4 + ½O2 
 d ( 21:1:

22
=OH nn ) 

61. a, c, e 
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