
Minicvičebnice pro výpočet příkladů s hmotnostním zlomkem 

Poznámka: Pro zjednodušení občas nerozlišuji mezi pojmy hmotnostní zlomek a hmotnostní procento, ale to snad nebude 

problém, násobit 100 umíme všichni :) Výsledek je v závorce za příkladem, pokud najdete chybu, řekněte mi to, prosím. 

1. Ve 100 g vody bylo rozpuštěno 50 g NaOH. Jaký byl hmotnostní zlomek NaOH v roztoku? Kolika 

procentní roztok vznikl, tj. jaké je hmotnostní procento? (0,333; 33,3 %) 

2. Kolik gramů vody je třeba na rozpuštění 90 g dusičnanu draselného (KNO3), pokud má být 

hmotnostní zlomek dusičnanu draselného v roztoku 0,08? (1035 g) 

3. Kolik gramů vody bude třeba, aby z 16 g manganistanu draselného byl připraven 2% roztok této 

soli? (784 g) 

4. Roztok vznikl rozpuštěním 50 g cukru ve 200 g vody. Vypočítej hmotnostní zlomek cukru 

v roztoku (0,2) 

5. Mám 20 kilogramů slané mořské vody. Kolik gramů soli mi zůstane po jejím odpaření, jestliže 

vím, že hmotnostní zlomek soli ve vodě je  4 %?  (800 g) 

6. Ve 120 gramech benzinu rozpustím 20 g naftalenu. Jaký bude výsledný hmotnostní zlomek 

roztoku? (0,14) 

7. Na pokus potřebuji celkem 5 kg (to je přibližně 5 litrů) 2% roztoku soli ve vodě. Kolik mám 

smíchat soli a vody? (100 g soli a 4900 g vody) 

8. Mám 40 g čisté krystalické kyseliny citronové a chci ji naředit na vodný roztok o hmotnostním 

zlomku 0,12.  Kolik vody mám ke kyselině přilít? (293,3 g) 

9. Smísím 50 g sody s 250 g vody. Jaký bude hmotnostní zlomek výsledného roztoku? (0,167) 

10. Kolik g hydroxidu draselného KOH potřebujeme na přípravu 500 g 5% roztoku? (25 g) 

11. Ve 2 litrech čisté vody bylo rozpuštěno 750 gramů cukru. Kolika procentní roztok vznikl? (27,3%) 

12. K přípravě roztoku kuchyňské soli (NaCl) bylo použito 1,75 litrů vody. Vznikl nám 12% roztok. 

Kolik gramů kuchyňské soli jsme použili na přípravu tohoto roztoku? (238,6 g) 

13. Jaké množství cukru je potřeba navážit na přípravu 5 kg 25%  roztoku. (1,25 kg) 

14. Vypočítejte hmotnost cukru k přípravě 250 g jeho 15% vodného roztoku. (37,5 g) 

15. Vypočítejte hmotnost hydroxidu draselného k přípravě 250g jeho 20% vodného roztoku. (50 g) 

16. Vypočítejte hmotnost vody, v níž musíme rozpustit 25 g hydroxidu sodného, abychom připravili 

jeho 25%  roztok. (75 g) 

17. Vypočítejte hmotnost cukru a vody k přípravě 500 g 10%  roztoku. (50 g cukr, 450 g H2O) 

18. Vypočítejte hmotnost chloridu draselného a vody k přípravě 60 g 3%  roztoku. (1,8 g KCl, 58,2 g 

H2O) 

19. Vypočítejte hmotnost chloridu sodného k přípravě 150 g jeho 8% o roztoku. (12 g) 

20. Kolika procentní roztok vznikne, smícháme-li 14 g modré skalice (síranu měďnatého) se 186 g 

vody? (7 %) 

21. K přípravě 12% roztoku chloridu měďnatého použijeme 200 g vody. Kolik gramů chloridu 

měďnatého je třeba navážit a poté rozpustit ve vodě? (27,3 g) 

22. Jaký je hmotnostní zlomek HCl v roztoku, jehož 90 g roztoku obsahuje 15 g HCl. (0,167) 

23. Jaký je hmotnostní zlomek AgNO3 v roztoku, který vznikl rozpuštěním 2 g AgNO3 ve 198 g vody. 

(0,01) 

24. Mám 12 g medu a chci namíchat roztok, jehož hmotnostní zlomek bude 20 %. Kolik vody mám 

přilít? (48 g) 

25. Potřebuji 820 g roztoku hydroxidu sodného o hmotnostním zlomku 0,36. Kolik hydroxidu a kolik 

vody musím smíchat? (295,2 g hydroxidu a 524,8 g vody) 

26. Kolik čisté kyseliny octové je v 60 gramech octa, jestliže ocet je směs kyseliny octové a vody o 

hmotnostním procentu 8 %? (4,8 g) 

27. Kolik hypermanganu musím navážit a nasypat do 186 g vody, má-li mít výsledný roztok 

hmotnostní zlomek 7 %? (14 g) 

28. Smíchám 800 g benzínu a 120 g oleje. Jaký bude hmotnostní zlomek výsledného roztoku? (0,13) 

29. Po odpaření 25 kilogramů znečištěné vody zůstalo v nádobě 500 g různých solí. Jaký byl 

hmotnostní zlomek původního roztoku? Vyjádři ho i v procentech. (0,02; 2 %) 

30. Mám 6 g epoxidu a dle návodu ho mám naředit tak, aby výsledný roztok měl hmotnostní zlomek 

42 %. Kolik ředidla mám přilít? (8,3 g) 

 


