
CH8 - 12 příkladů na výpočet M, m, n, c s výsledky 

 (Řešení je za úlohami.) 

 

1. Urči molární hmotnost oxidu železitého Fe2O3.  

2. Jaká je molární hmotnost hydroxidu železitého Fe(OH)3 ? 

3. Potřebuji 1,2 mol uhlíku. Kolik si ho mám navážit? 

4. Mám k dispozici 15 g kyseliny dusičné HNO3. Urči její látkové množství. 

5. Změřil jsem, že 5 molů neznámého prvku ve formě plynu váží 20 g. O jaký prvek jde? 

6. V 0,6 dm3 vody rozmícháme 0,12 mol soli, chloridu sodného NaCl. Vypočítejte látkovou 

koncentraci vzniklého roztoku.  

7. Ve 2 litrech vody mám rozpustit 50 g chloridu draselného KCl. Kolik molů to bude? Jaká 

bude látková koncentrace roztoku? 

8. Měl jsem 0,8 l vodného roztoku hypermanganu - manganistanu draselného KMnO4 o 

látkové koncentraci 3,2 mol/dm3. Kolik hypermanganu mi zůstane po odpaření vody? 

9. Do velké kávy (= 0,2 l vody) si nasypu 50 g cukru C12H6O11. Jaká je látková koncentrace 

vzniklého cukerného roztoku?  

10. Potřebuji získat 1,5 l roztoku hydroxidu sodného NaOH o látkové koncentraci 0,75 mol/l. 

Kolik gramů čistého hydroxidu mám navážit a rozpustit v 1,5 l vody? 

11. Kolik litrů roztoku tzv. vápenné vody o látkové koncentraci 2,3 mol/dm3 mohu vyrobit 

z 60 g hydroxidu vápenatého Ca(OH)2 ? 

12. Kolik gramů uhličitanu vápenatého CaCO3 je v roztoku, jestliže vím, že v 6,3 l roztoku 

bylo rozpuštěno 2,8 mol? Jaká je látková koncentrace roztoku?  

 

 

Řešení 

Výsledky zde uvedené berte jen orientačně, vaše výsledky se mohou s ohledem na použité 

tabulky a zaokrouhlování mírně lišit. Úmyslně zde nejsou uvedeny postupy, každý na ně musí 

přijít sám. 

1. 159,8 g/mol  -  2. 106,9 g/mol  -  3. 14,4 g  -  4. 0,24 mol  -  5. dle M v tabulkách jde o helium    

6. 0,2 mol/dm3  -  7. 0,67 mol a 0,34 mol/dm3  -   8. 404,48 g   -  9. 0.71 mol/dm3   

10. 43,9 g  -  11. 0,352 dm3  - 12. m =  280,3 g a c = 0,44 mol/dm3  


