
Minicvičebnice: Výpočet hmotností produktů a reaktantů 
 

Návod, jak počítat níže uvedené příklady, naleznete na webu Aktovka, konkrétně na adrese: 

http://www.aktovka.chytrak.cz/chemie/vypocet-produktu.pdf   

 

Řešení všech úkolů je uvedeno na poslední stránce této minicvičebnice, za příklady. 

 

 

1. Kolik kyslíku vznikne rozkladem 10 g peroxidu? Rovnice reakce je: 

2 H2O2 → 2 H2O + O2 

 

2. Kolik kyseliny fluorovodíkové vznikne reakcí 0,5 g fluoru s nadbytkem plynného vodíku? Do 

rovnice reakce nezapomeňte doplnit stechiometrické koeficienty.   H2  +  F2  →   HF 

 

3. Páchnoucí jedovatý plyn sulfan (sirovodík) lze připravit reakcí sulfidu železnatého s kyselinou 

chlorovodíkovou. Reakce probíhá takto:  FeS + ... HCl → H2S + FeCl2 

Na místo tří teček doplňte chybějící stechiometrický koeficient a vypočítejte, kolik vznikne 

sirovodíku, použijeme-li 7 g sulfidu železitého a nadbytek kyseliny chlorovodíkové. 

 

4. Při reakci vodíku s neomezeným množstvím dusíku vzniklo 50 g amoniaku NH3. Kolik bylo 

použito vodíku? Následující rovnici reakce nezapomeňte upravit - na místo tří teček doplňte 

chybějící stechiometrický koeficient. ... H2 + N2 → 2 NH3 

 

5. Kolik jedovatého oxidu uhelnatého CO vznikne nedokonalým spálením 12 kg uhlíku? Do 

rovnice reakce nezapomeňte doplnit stechiometrické koeficienty. O2 + ... C → ... CO  

 

6. Oxid vápenatý lze v laboratoři připravit reakcí vápníku a kyslíku. Reakce: 

  Ca + O2 → CaO  

Do rovnice reakce doplňte stechiometrické koeficienty a vypočítejte, kolik oxidu vápenatého 

vznikne reakcí 60 g vápníku. 

 

7. Oxid vápenatý se v praxi nazývá nehašené vápno a je vyráběn tepelným rozkladem vápence 

podle následující rovnice: CaCO3 → CaO + CO2 

Kolik vápence CaCO3 je třeba pro výrobu 100 kg nehašeného vápna? 

 

8. Ostravské hnědé uhlí obsahuje 2% síry. Kolik oxidu siřičitého vznikne, spálíme-li 1 tunu  

(=1000 kg) tohoto uhlí? Rovnice reakce:  S + O2 → SO2 

 

9. Hašené vápno (hydroxid vápenatý) vzniká reakcí oxidu vápenatého s vodou. Jaké minimální 

množství vody musíme použít, chceme-li zpracovat 20 kg CaO?  

CaO + H2O = Ca(OH)2 

 

10. Tvrdnutí malty je z pohledu chemika touto reakcí: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O 

Kolik se při této reakci uvolní vody, reaguje-li 50 kg hydroxidu Ca(OH)2 ? 

 

http://www.aktovka.chytrak.cz/chemie/vypocet-produktu.pdf


11. Acetylen (vzorec C2H2) je hořlavý plyn, který se dříve využíval v karbidových lampách. 

Acetylen vzniká reakcí karbidu CaC2 s vodou. Kolik acetylenu by vzniklo reakcí 150 g karbidu 

s nadbytkem vody? 

CaC2 + 2 H2O → Ca(OH)2 + C2H2 

 

12. Železo reaguje se vzdušným kyslíkem za vzniku oxidu železitého: 

... Fe + ... O2 → 2 Fe2O3    Kolik bylo původně železa, jestliže jsme získali po reakci 114 g 

oxidu? Pozor: je třeba také doplit chybějící stechiometrické koeficienty. 

 

13. Kolik oxidu sírového vznikne reakcí 32 g oxidu siřičitého se vzdušným kyslíkem? 

 2 SO2 + O2 → 2 SO3 

 

14. Kyselé deště vznikají mimo jiného i následující reakcí plynného oxidu sírového s vodními 

párami obsaženými v atmosféře. SO3 + H2O → H2SO4 

Kolik oxidu sírového musí být v atmosféře obsaženo, aby vzniklo 300 g kyseliny sírové? 

 

15. Hliník je vyráběn elektrolýzou (rozkladem) oxidu hlinitého. Kolik čistého hliníku je možno 

vyrobit z 5 kg oxidu hlinitého? Rovnice reakce: 2 Al2O3 → 4 Al + 3 O2 

 

16. Síran měďnatý mohu připravit rozpuštěním kousků mědi v kyselině sírové. Reakce probíhá 

podle této rovnice: 2 H2SO4 + Cu → SO2 + 2 H2O + CuSO4 

Kolik mědi musíme rozpustit, chceme-li získat 70 g síranu měďnatého? 

 

17. Rozhodli jste se, že vodík k naplnění modelu balónu získáte reakcí hliníku a kyseliny 

chlorovodíkové: 2 Al + 6 HCl → 3 H2 + 2 AlCl3 

Jaké minimální množství kyseliny musíte přilít k 50 g hliníku, aby se všechen spotřeboval?  

 

18. Chceme si připravit 200 g kyseliny fosforečné pomocí následující reakce:  

P2O5 + 3 H2O → 2 H3PO4 

Kolik oxidu fosforečného si musíme pro přípravu daného množství připravit? 

 

19. Kolik kyslíku v místnosti se spotřebuje při shoření 250 g methanu CH4 ? Reakce probíhá podle 

rovnice: CH4 + 2 O2  →  2 H2O + CO2 

 

20. Rtuť lze připravit tepelným rozkladem oxidu rtuťnatého. Kolik rtuti získáme rozkladem 10 g 

tohoto oxidu? (Pozor. V reakci nejsou doplněny stechiometrické koeficienty) 

 HgO  →  O2 +  Hg 

 

21. Kolik kyslíku se uvolní, jestliže k nadbytku manganistanu draselného přilijeme 50 g peroxidu 

vodíku? Rovnice reakce je:  2 KMnO4 + H2O2 → 2 KOH + 2 MnO2 + 2 O2 

 

22. Při reakci sodíku a vody vzniklo 32 g hydroxidu sodného. Kolik vzniklo při této reakci vodíku?  

2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2     (V rovnici nejsou doplněny stechiometrické koeficienty.) 

 

    

 



 

Výsledky příkladů: 

 

1. Vznikne 4,7 g kyslíku.  

2. 0,53 kyseliny fluorovodíkové, rovnice  H2 + F2 → 2 HF 

3. Vznikne 2,7 g sirovodíku, rovnice FeS + 2 HCl → H2S + FeCl2 

4. Bylo použito 8,88 g vodíku, rovnice reakce 3 H2 + N2 → 2 NH3 

5. Přibližně 28 kg CO, rovnice O2 + 2 C → 2 CO  

6. Vznikne 83 g CaO, rovnice: 2 Ca + O2 → 2 CaO  

7. Je třeba 178,5 kg vápence.  

8. V 1000 kg uhlí je 20 kg síry. Vznikne tedy 40 kg oxidu siřičitého.  

9. Minimálně 6,4 kg vody. 

10.  Uvolní se 12,2 kg vody. 

11. Vzniklo by 60,9 g acetylenu. 

12. Železa bylo 80 g, rovnice 4 Fe + 3 O2 → 2 Fe2O3     

13. Vznikne 40 g SO3. 

14. Minimálně 245 g oxidu sírového.  

15. Lze vyrobit 2,65 kg hliníku.   

16. Musíme rozpustit 28 g mědi. 

17. Potřebujeme minimálně 203 g kyseliny.  

18. Musíme si připravit 144,85 g oxidu fosforečného. 

19. Spotřebuje se 997,3 g kyslíku.   

20. Získáme 9,26 g rtuti, rovnice má tvar 2 HgO  →  O2 + 2 Hg 

21. Uvolní se 94,1 g kyslíku. 

22. Vzniklo 0,81 vodíku. Rovnice s koeficienty: 2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2      

    

 


