
A 

1. Jaká je hmotnostní koncentrace stříbrných iontů (mg/l) v nasyceném roztoku chromanu stříbrného? 

 ( KS{Ag2CrO4} = 1,1.10-12 ) 

2. Oxid chromitý obsažený ve vzorku byl zoxidován na chroman a vysrážen jako chroman barnatý. Kolik 

hmotnostních procent oxidu chromitého obsahoval vzorek, jestliže z navážky 2,1111 g vzorku bylo získáno 

1,2222 g chromanu barnatého? Následující rovnice chemických reakcí nejsou vyčíslené! 

Cr2O3       +      4 NaOH    +    3 H2O2       →       2 Na2CrO4     +      5 H2O 

Na2CrO4   +      Ba(NO3)2       →      2 NaNO3      +      BaCrO4 (s) 

 

B 

1. Vypočítejte, zda vznikne sraženina při smíchání 10 ml 0,002M dusičnanu stříbrného a 10 ml 0,002M 

chromanu draselného. (KS{Ag2CrO4} = 1,1.10-12) 

2. Ionty antimonité jsou ze vzorku vysráženy jako sulfid antimonitý a žíháním při 850 °C jsou pak převedeny 

na oxid.  Kolik hmotnostních procent chloridu antimonitého obsahuje vzorek, jestliže z navážky 0,2222 g 

vzorku bylo získáno 0,1111 g Sb2O4? Následující rovnice chemických reakcí nejsou vyčíslené! 

  2 SbCl3     +    3 H2S       →       Sb2S3 (s)      +      6 HCl 

   Sb2S3 (s)    +     5 O2     →        Sb2O4 (s)       +       3 SO2      

 

C 

1. Při jaké hodnotě pH se začne srážet hydroxid hořečnatý z 0,1 M roztoku dusičnanu hořečnatého?             

(SMg(OH)2 = 1,8.10-11) 

2. Vzorek obsahující oxid kademnatý byl rozpuštěn v kyselině a kademnaté ionty byly vysráženy jako 

fosforečnan amonno-kademnatý, který byl po promytí, odfiltrování a vysušení převeden žíháním při 900 °C 

na Cd2P2O7. Kolik hmotnostních procent oxidu kademnatého vzorek obsahoval, jestliže z navážky 2,1111 g 

vzorku bylo získáno 0,2222 g Cd2P2O7? Následující rovnice chemických reakcí nejsou vyčíslené! 

  CdO (s)     +      H+ (aq)     →        Cd2+ (aq)      +      H2O (l) 

  Cd2+ (aq)   +      (NH4)2HPO4 (aq)    →      CdNH4PO4.H2O (s)   +    NH4
+ (aq)   +    H+ (aq) 

  CdNH4PO4.H2O (s)      →        Cd2P2O7 (s)      +      NH3 (g)     +      H2O (g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D 

1. Jaká je hmotnostní koncentrace fluoridových iontů (mg/l) v nasyceném roztoku fluoridu plutoničitého? 

 (KS(PuF4) = 6,3.10-20) 

2. Vápenaté ionty byly ze vzorku vysráženy jako šťavelan vápenatý, který byl žíháním při 500 °C převeden na 

uhličitan vápenatý. Kolik hmotnostních procent hexahydrátu chloridu vápenatého vzorek obsahoval, jestliže 

z navážky 2,1111 g vzorku bylo získáno 0,2222 g uhličitanu vápenatého?  Následující rovnice chemických 

reakcí nejsou vyčíslené! 

CaCl2    +     H2C2O4    →    CaC2O4 (s)    +   HCl 

  CaC2O4 (s)     →    CaCO3 (s)     +     CO (g) 

 

E 

1. Jaká je hmotnostní koncentrace iontů Bi3+ (mg/l) v nasyceném roztoku sulfidu bismutitého? 

 (KS(Bi2S3) = 1.10-97) 

2. Kolik hmotnostních procent fluoridu sodného obsahuje vzorek, jestliže z navážky 2,1111 g vorku bylo 

získáno 0,2222 g fluoridu vápenatého?  Následující rovnice chemické reakce není vyčíslená! 

NaF      +     CaCl2     →    NaCl      +     CaF2 
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