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 2

 ÚVOD 
 
 
  

 Zbierka úloh je určená študentom 2. – 4. ročníka (odbor potravinárstvo), 3. 

ročníka  (odbor chémia ) a 2. ročníka (odbor technické a informačné služby). 

 

 Zbierka má prehĺbiť poznatky študentov z chémie, naučiť ich aplikovať pri 

spracovaní výsledkov chemických analýz a v konečnom dôsledku viesť študentov 

k logickému mysleniu a samostatnej práci. Chemické výpočty uvedené v zbierke 

umožňujú správne pochopiť základné chemické zákony a vzťahy a vedieť ich aplikovať 

pri riešení bežných chemických problémov. 

 

 Príklady v 1. – 3. kapitole sú zamerané na prípravu roztokov, súčin rozpustnosti, 

pH roztokov a výpočet obsahu látky v jednotlivých stanoveniach klasických metód 

analytickej chémie. V poslednej kapitole sú uvedené príklady na aplikácie 

v potravinárskych analýzach.   
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1. ROZTOKY 
 
 
 Roztok je homogénna sústava dvoch alebo viacerých látok (zložiek). Zložku 
roztoku, ktorej je najviac, zvyčajne považujeme za rozpúšťadlo a ostatné zložky za 
rozpustené látky. Toto rozlíšenie je len relatívne. 
 
Vyjadrovanie zloženia roztokov 
 
 Zloženie roztokov sa kvantitatívne vyjadruje udaním hmotnosti, objemu alebo 
látkového množstva rozpustenej látky v určitom objeme alebo hmotnosti roztoku, 
prípadne rozpúšťadla. Najbežnejšie spôsoby vyjadrovania zloženia roztokov sú: 
 
1. Hmotnostný zlomok látky (zložky B) v roztoku w(B)  vyjadruje pomer hmotnosti             
m(B)  rozpustnej látky B k celkovej hmotnosti roztoku m(R) 
  

  )(
)()(

Rm
BmBw =     

 
Ak vynásobíme w(B) číslom 100, dostaneme hmotnostné percento w(B) látky B 

v roztoku, čo je iba iný zápis tej istej veličiny: 
 

             %100.
)(
)()(

Rm
BmBw =                         

 
2. Objemový zlomok látky (zložky) B v roztoku ϕ (Β) vyjadruje pomer objemu V(B) 
rozpustenej látky (zložky B) k celkovému objemu roztoku V(R) 
 

)(
)()(

RV
BVB =ϕ  

 
 
 Ak vynásobíme ϕ (B) číslom 100, získame objemové percento ϕ (Β) látky B 
v roztoku, čo je iba iný zápis tej istej veličiny (označované často aj skratkou obj. %): 
 

        %100.
)(
)()(

RV
BVB =ϕ  

 
3. Látková koncentrácia látky (zložky B) v roztoku c(B) je podiel látkového množstva 
n(B) rozpustnej látky (zložky) B a celkového objemu roztoku V(R) 

 

)(
)()(

RV
BnBc =  
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1.1 Hmotnostný a objemový zlomok 
 
Príklad 1 
 
Vypočítajte hmotnosť síranu draselného a hmotnosť vody na prípravu 400 g 30 % - 

ného vodného roztoku síranu draselného. 

    
Riešenie: 
 
Hmotnosť síranu draselného vypočítame použitím vzťahu pre hmotnostný zlomok : 
 

)(
)()(

Rm
BmBw =      ⇒   m(B) = w(B) . m(R) = 0,30 . 400 g = 120 g  

 
Rovnako vypočítame hmotnosť vody:   
 
m(H2O) = w(H2O) . m(R) = 0,70 . 400 g = 280 g  
 
resp. 
 
m(H2O) = m(R) – m(B) = 400 g – 120 g = 280 g 
 
Na prípravu 400 g 30 % - ného roztoku síranu draselného treba 120 g síranu draselného 
a 280 g vody. 
 
 
Príklad 2 
 
Aké je objemové percento etanolu a vody v jeho vodnom roztoku, keď v 300 cm3 
roztoku je 135 cm3 čistého etanolu. 
 
Riešenie: 
 
Objemové percento rozpustenej látky /etanolu/ v roztoku vypočítame pomocou vzťahu: 
 

     100.
)(
)()(

RV
BVB =ϕ  

 
 

 %45100.
300
135)( ==ETϕ  

 
Zloženie vodného roztoku vyjadrené v objemových percentách je 45 % etanolu a 55 % 
vody. 
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ÚLOHY 
  

1) Vypočítajte, akú hmotnosť glukózy a vody treba na prípravu 200 g 0,5 % - ného 

roztoku. 

2) Vypočítajte, koľko gramov kuchynskej soli NaCl obsahuje 150 g 10 % - ného 

roztoku. 

3) Do 125 g vody pridáme 25 g KNO3. Vypočítajte hmotnostný zlomok . 

4) Do 80 g 5 % - ného roztoku Na2SO4 sa pridalo ďalších 10 g tuhého Na2SO4.     

Vypočítajte, koľko percentný roztok vznikol po rozpustení tuhého Na2SO4. 

5) Vypočítajte,  koľko  percentný  bol vodný roztok KOH, keď po odparení 49 g 

vody zostal 1 g KOH. 

6) Vypočítajte, koľko vody treba odpariť z 80 g 10 % - ného roztoku KCl, aby sa 

získal 25 % - ný roztok. 

7) Na postrek rastlín proti škodcom záhradkár pripravil roztok tak, že v 3,8 kg vody 

rozpustil 200 g modrej skalice. Koľko percentný roztok pripravil ? 

8) Vypočítajte hmotnosť vzduchu v triede , ktorá má rozmery 10 m x 10 m x 3 m. 

Koľko kg kyslíka a dusíka obsahuje vzduch, ak jeho hustota pri teplote 20 o C je 

1,2 kg . m-3. Vzduch obsahuje 23,2 hm. % kyslíka a 75,5 hm. % dusíka. 

9) Vypočítajte, koľko  kilogramov   NaOH a  vody   treba   na   prípravu  2,5 dm3 

11 % - ného roztoku s hustotou 1,1199 g . cm-3. 

10) Pri teplote 20 o C sa v 100 g vody rozpustí 87,5 g NaNO3. Vypočítajte, koľko 

percentný je nasýtený roztok pri tejto teplote. 

11) Bronz je tuhý roztok medi a cínu. Vypočítajte hmotnosť cínu v 4 kg bronzu, ak 

bronz obsahuje 15 % cínu. 

12) Vypočítajte, koľko kg NaCl možno získať z 10 dm3 morskej vody. Hmotnostný 

zlomok NaCl v morskej vode je 0,027 a jej hustota je 1,022 g . cm-3. 

13) Koľko kg modrej skalice a vody treba na prípravu 1 dm3 6 % - ného roztoku 

CuSO4 s hustotou 1062 g . dm-3 ? 

14) Vypočítajte, koľko  gramov  CaCl2 . 2 H2O a vody  treba  na prípravu 500 cm3 

10 % - ného roztoku CaCl2, ktorý má hustotu 1083,5 g . dm-3. 

15) Roztok chloridu draselného sa pripravil rozpustením 8 g KCl v 172 g vody. 

Koľko percentný roztok vznikol ? 
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16) Vypočítajte hmotnosť 2,5 % - ného vodného roztoku AgNO3, ktorý možno 

pripraviť z 10 g AgNO3. 

17) Pripravte 450 g 10 % - ného vodného roztoku NaOH.  

18) Pripravte 1500 g 25 % - ného vodného roztoku KOH. Vypočítajte hmotnosť 

KOH a vody potrebnú na prípravu tohto roztoku. 

19) K 1500 g vodného roztoku NaNO3 s hmotnostným zlomkom 0,2 pridáme 73,5 g 

NaNO3. Vypočítajte hmotnostný zlomok NaNO3 v roztoku. 

20) Vypočítajte hmotnosť vody, ktorú treba pridať k 250 g 17 % - ného roztoku 

K2SO4, aby vznikol 10 % - ný roztok. 

21) Z 200 g 15 % - ného roztoku Pb(NO3)2 sa odparilo 27,5 g vody. Vypočítajte, 

koľko percentný roztok vznikol po odparení vody. 

22) V akom množstve vody musíme rozpustiť 12,5 g KI, aby vznikol 5 % - ný 

roztok. 

23) Koľko gramov vody potrebujeme na rozpustenie 45 g Na2CO3, aby sme 

pripravili 20 % - ný roztok ? 

24) Vypočítajte koľko gramov dusičnanu draselného a vody potrebujeme na 

prípravu 3 dm3 2 % - ného roztoku, ak jeho hustota je 1,080 g . cm-3. 

25) Koľko gramov NaOH potrebujete na prípravu 500 g 10 % - ného roztoku NaOH, 

ak máte k dispozícii 98 % NaOH ? 

26) Pripravte 250 g 15 % - ného roztoku sódy. Koľko gramov sódy s obsahom 96 % 

Na2CO3 a koľko cm3 vody treba na prípravu tohto roztoku ? 

27) Koľko percentný je fyziologický roztok glukózy, ktorý v 500 g roztoku obsahuje 

25 g glukózy ? 

28) Ovocná šťava obsahovala 5 % glukózy. Koľko percentný roztok vznikol, keď 

sme z 1,5 kg tohto roztoku odparili 300 g vody ? 

29) Vypočítajte, akú hmotnosť FeSO4 . 7 H2O treba na prípravu 800 g 3,5 % - ného 

roztoku. 

30) Vypočítajte hmotnosť chloridu amónneho s čistotou 85 %, ktorú treba na 

prípravu 2 kg 40 % - ného roztoku. 

31) Z 850 g 60 % - ného roztoku sa odparilo 250 g vody. Koľko percentný roztok 

vznikol ? 

32) Koľko gramov 100 % - nej kyseliny sírovej obsahuje 230 cm3 95 % - nej 

kyseliny sírovej s hustotou 1,833 g . cm-3 ? 

 

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory Pro www.pdffactory.sk

http://www.pdffactory.sk


 

 7

33)  Aký objem etanolu má vodič v krvi, keď mu zistili v krvi 0,2 % - ný obsah 

etanolu. Predpokladajme, že má 5 dm3 krvi. 

34)  V alkoholickom nápoji je objemové percento etanolu ϕ  = 40 %. Vypočítajte 

objem čistého etanolu a vody v 500 cm3 tohto nápoja. 

35) Koľko gramov Na2SO3  treba na prípravu 7 dm3 8 % - ného roztoku s hustotou 

1,075 g . cm-3. 

36) Pripravte 400 cm3  30 % - ného roztoku NaOH. Koľko gramov 96 % . ného 

NaOH a vody použijete ? 

37)  Koľko gramov 25 % - ného amoniaku treba rozpustiť v 270 g vody, aby vznikol 

10 % - ný roztok hydroxidu amónneho ? 

38) Koľko gramov KCl a vody máme odvážiť na prípravu 4 dm3 12 % - ného 

roztoku KCl, ktorého hustota je 1,0768 g . cm-3 ? 

39)  Koľko cm3 20 % - nej kyseliny octovej musíme odmerať na prípravu 250 cm3   

8 % - ného roztoku kyseliny octovej. 

40) V 250 g vody bolo rozpustené 70 g Na2SO4 . 10 H2O. Koľko percent bezvodej 

soli obsahuje tento roztok ? 

41) Pripravte 3 dm3 10 % roztoku NaOH. Koľko g 100 % NaOH a koľko cm3 vody 

použijeme na prípravu tohto roztoku? 

42) Vypočítajte, koľko gramov KCl musíme rozpustiť v 250 cm3 vody, aby sme 

získali 35 % - ný roztok. 

43) Aký objem kyslíka je v miestnosti obsahujúcej vzduch s rozmermi 10 x 4 x 3 m? 

44) Vypočítajte, aký objem 96 % etanolu treba na prípravu 500 cm3 60 % - ného 

roztoku etanolu. 

45) Aké je objemové percento etanolu a vody vo vodnom etanolu, keď v 400 cm3 

roztoku je 120 cm3 čistého etanolu. 
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1.2 Látková koncentrácia 

 
Príklad 1 Vypočítajte látkovú koncentráciu roztoku, ktorý obsahuje 450 g chloridu 

sodného v 1,5 dm3 roztoku. 

 

Riešenie: 

Do rovnice na výpočet látkovej koncentrácie  
)(
)()(

RV
BnBc = dosadíme vzťah pre 

výpočet látkového množstva, t.j.  
)(
)()(

BM
BmBn =  

 

Potom 
)().(

)()(
RVBM

BmBc =  

 

Do rovnice dosadíme číselné údaje 

  

 3
3 .1332,5

5,1./443,58
450)( −== dmmol

dmmolg
gNaClc  

 

Koncentrácia chloridu sodného v roztoku je 5,1332 mol . dm-3 . 

 

Príklad 2   Aký objem 56 % kyseliny dusičnej (ρ = 1,4557 g .cm-3) treba na prípravu 

250 cm3 roztoku s koncentráciou 0,5 mol . dm-3 ?  

 

Riešenie: 

Z definície látkovej koncentrácie a látkového množstva vyplýva vzťah na výpočet 

potrebnej hmotnosti 100 % kyseliny dusičnej 

  

 m(HNO3) = c(HNO3) . V(R) . M(HNO3) 

  m(HNO3) = 0,5 mol . dm-3 . 0,25 dm3 . 63,013 g . mol-1 = 7,877 g  

 

Hmotnosť 100 % kyseliny prepočítame na hmotnosť 56 % kyseliny zo vzťahu: 

           gg
w

mm 066,14
56,0

877,7
%)56(
%)100(%)56( ===  
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Pomocou hustoty prepočítame hmotnosť na objem 

   3
3 66,9

.4557,1
066,14

%)56(
%)56(%)56( cm

cmg
gmV ===

−ρ
 

Na prípravu 250 cm3 0,5 mol . dm-3 roztoku kyseliny dusičnej treba 9,66 cm3 56 % 

kyseliny dusičnej. 

 

Príklad 3 Aká je látková koncentrácia 2,5 % roztoku amoniaku (ρ = 0,9874 g .cm-3)? 

 

Riešenie: 

Pretože látková koncentrácia sa vzťahuje na 1 dm3 ( 1000 cm3) roztoku, avšak 

hmotnostné percento na 100 g roztoku, najskôr musíme vypočítať hmotnosť 1000 cm3 

2,5 % roztoku amoniaku. Prepočet urobíme pomocou hustoty: 

 

   m(2,5%) = V(R) . ρ(2,5%) = 1000 cm3 . 0,9874 g .cm-3 = 987,4 g 

 

Prepočet  987,4 g 2,5 % amoniaku na hmotnosť 100 % amoniaku uskutočníme 

pomocou vzťahu pre hmotnostný zlomok 

  

 m(NH3) = m(R) . w(NH3) = 987,4 g . 0,025 = 24,685 g  

 

Látkovú koncentráciu vypočítame pomocou upraveného vzťahu 

  

 3
3

3

33
3 .4494,1

1./0304,17
685,24

)().(
)(

)(
)(

)( −==== dmmol
dmmolg

g
RVNHM

NHm
RV

NHnNHc  

 

Príklad 4  Koľkopercentný je 0,501 mol. dm-3 roztok CH3COOH (ρ =1002,5 g . dm-3)? 

 

Riešenie: 

Výpočet uskutočníme podľa vzťahu pre hmotnostný zlomok 

    
)(

)(
)( 3

3 Rm
COOHCHm

COOHCHw =  , pričom   

m(CH3COOH) = n . M(CH3COOH) 

m(R) = ρ . V(R)   
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n = c(CH3COOH) . V(R) 

Potom  
 

             
ρρρ
Mc

V
MVc

V
Mn

Rm
COOHCHm

COOHCHw .
.
..

.
.

)(
)(

)( 3
3 ====  

 

 

 

03,0
.5,1002

.05,60..501,0
)(

)().(
)( 3

13

3

33
3 === −

−−

dmg
molgdmmol

COOHCH
COOHCHMCOOHCHc

COOHCHw
ρ

 

 

 

w(CH3COOH) = 0,03 ⇒  3 % 

 

0,501 mol . dm-3 roztok kyseliny octovej je 3 %. 

 

 

ÚLOHY 

1) 0,2 dm3 roztoku obsahuje 1 mol HCl. Vypočítajte látkovú koncentráciu roztoku 

HCl. 

2) Koľko gramov Ca(OH)2 potrebujeme na prípravu 3 dm3 roztoku s koncentráciou 

0,1 mol . dm-3 ? 

3) Vypočítajte hmotnosť 90 % - ného NaOH potrebného na prípravu 5 dm3 roztoku 

s koncentráciou 0,1 mol . dm-3. 

4) Vypočítajte, koľko g KOH musíme navážiť na prípravu 250 cm3 roztoku KOH 

s koncentráciou 0,5 mol . dm-3. 

5) Aké množstvo  Br2 je treba navážiť na prípravu 100 cm3 roztoku s koncentráciou 

0,05 mol . dm-3 ? 

6) Na prípravu 1 dm3 odmerného roztoku KMnO4 sme odvážili 3,1725 g KMnO4. 

Vypočítajte látkovú koncentráciu roztoku. 

7) Koľko gramov Pb(NO3)2 navážime na prípravu 300 cm3 roztoku s koncentráciou 

0,5 mol . dm-3 ? 

8) Aká  je koncentrácia roztoku, ktorý obsahuje 10,5 g NaOH v 300 cm3 roztoku ? 

9) V 0,25 dm3 roztoku je rozpustených 7,3 g NaCl. Aká je látková koncentrácia 

roztoku ? 
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10) Koľko gramov jódu musíme navážiť na prípravu 1000 cm3 roztoku 

s koncentráciou 0,05 mol . dm-3 ? 

11) Pripravte 2 dm3 roztoku KHCO3 s koncentráciou 0,2 mol . dm-3. 

12) Pripravte 250 cm3 roztoku kyseliny sírovej s koncentráciou 0,5 mol . dm-3. 

13) Na prípravu roztoku NaI s koncentráciou 0,3 mol . dm-3 odvážime 10 g NaI. 

Vypočítajte, aký objem roztoku pripravíme. 

14) Roztok NaOH s koncentráciou 0,25 mol . dm-3 pripravíme rozpustením NaOH 

vo vode na objem 2 dm3 . Vypočítajte hmotnosť NaOH. 

15) Vypočítajte, aká je koncentrácia roztoku KOH, ktorého 1 dm3 obsahuje 15 g 

KOH. 

16) Vypočítajte   koncentráciu  roztoku Ba(OH)2, ktorý sa pripravil rozpustením 

4,55 g Ba(OH)2 vo vode na objem 0,5 dm3 . 

17) Vypočítajte, aký objem roztoku kyseliny octovej s koncentráciou 0,2 mol . dm-3 

možno pripraviť zriedením 150 g kyseliny octovej. 

18) Roztok Na2CO3 s koncentráciou 0,1250 mol . dm-3 sa pripravil rozpustením 

tuhého Na2CO3 tak, že výsledný roztok mal objem 0,25 dm3. Vypočítajte 

hmotnosť použitého Na2CO3. 

19) Vypočítajte objem roztoku AgNO3 s koncentráciou 0,01 mol . dm-3, ktorý 

možno pripraviť z 3,397 g AgNO3. 

20) Roztok   CaCl2   má   koncentráciu  0,35 mol . dm-3. Vypočítajte hmotnosť 

CaCl2 . 6 H2O potrebného na prípravu 750 cm3 roztoku CaCl2. 

21) Vypočítajte objem 40 % CH3COOH potrebný na prípravu 0,5 dm3 jej roztoku 

s koncentráciou 0,15 mol . dm-3. 

22) Koncentrácia NaCl v krvnej plazme je 0,14 mol . dm-3. Vypočítajte, v akom 

objeme krvnej plazmy sa nachádza 10 g NaCl. 

23) Vypočítajte koncentráciu roztoku HF s hmotnostným zlomkom 0,1 a hustotou 

1036 g . dm-3. 

24) Vypočítajte koncentráciu 10 % - ného roztoku NaCl s hustotou 1,07 kg . dm-3. 

25) Vypočítajte hmotnostný zlomok NaOH v roztoku s koncentráciou 0,51 mol.dm-3 

a hustotou 1,02 kg . dm-3. 

26) Vypočítajte hmotnostný zlomok KI v roztoku  s koncentráciou 2,7 mol . dm-3 

a hustotou 1318,5 g . dm-3. 

27) Vypočítajte, koľko cm3 36 % HCl potrebujem na prípravu 200 cm3 odmerného 

roztoku s koncentráciou 0,2 mol . dm-3. 
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28) Pripravte 250 cm3 roztoku H2SO4 s koncentráciou 0,5 mol . dm-3, ak na prípravu 

použijete 60 % H2SO4. 

29) Pripravte 1 dm3 odmerného roztoku KOH s koncentráciou 0,3 mol . dm-3, ak 

použijete 98 % KOH. 

30) Pripravte 500 cm3 odmerného roztoku HCl s koncentráciou 0,1 mol .dm-3. 

Vypočítajte, koľko cm3 26 % HCl potrebujte na prípravu roztoku. 

31) Vypočítajte, koľko gramov 95 % NaOH musíme navážiť na prípravu 2 dm3 

odmerného roztoku s koncentráciou 0,5 mol .dm-3. 

32) Vypočítajte, aký objem roztoku KCl s koncentráciou 5 . 10-2 mol . dm-3 

pripravíme z 35 g KCl. 

33) Vypočítajte hmotnosť 90 % NaOH potrebného na prípravu 2 dm3 roztoku 

s koncentráciou 0,1 mol . dm-3. 

34) Aká je  látková  koncentrácia 36 % - ného roztoku HCl, ak hustota roztoku je 

1,179 g . cm-3 ? 

35) Vypočítajte látkovú koncentráciu 14,7 % - ného roztoku KOH (ρ=1,135g . cm-3) 

36) Koľkopercentný je 2 mol . dm-3 roztok NaOH s hustotou 1089 g . dm-3 ? 
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2. VÁŽKOVÁ ANALÝZA 
 
2.1. Súčin rozpustnosti 
 
 
 V kvantitatívnej analýze je dôležité, aby sa stanovovaná zložka vylučovala 
kvantitatívne vo forme prakticky nerozpustnej zrazeniny, t.j. zrazeniny, ktorej 
rozpustnosť je 1.10-4 g/ dm3 vody pri laboratórnej teplote. 

 
Charakteristikou  málo rozpustných zrazenín pri danej teplote je tzv. súčin 

rozpustnosti - Ks. 
 

Všeobecne :  AB → A+ + B- 
 
   Ks = [A+] . [B-] ,  resp.    

          −+= BAs ccK .  
kde:   Ks     – súčin rozpustnosti pre soľ AB konštantný pre danú teplotu 
          +Ac    - koncentrácia katiónov v nasýtenom roztoku vyjadrená v mol . dm-3 
          −Bc    - koncentrácia aniónov v nasýtenom roztoku vyjadrená v mol . dm-3 
 
Rozpustnosť môžeme vyjadrovať aj v g . dm-3. 
 
 
Príklad 1 V nasýtenom roztoku BaCrO4 je pri teplote 30 o C koncentrácia katiónov 

Ba2+ 1 . 10-5 mol . dm-3. Vypočítajte Ks(BaCrO4) pri 30 o C.  

 

 BaCrO4(s) →Ba2+
(aq) + CrO4

2-
(aq)   - rovnica rovnováhy 

 Ks(BaCrO4) = [Ba2+] . [CrO4
2-] – vzťah pre súčin rozpustnosti 

 

Vieme, že [Ba2+] = 1 . 10-5 mol . dm-3 

Z rovnice vyplýva, že [Ba2+] = [CrO4
2-], potom 

             Ks(BaCrO4) = 1 .10-5 . 1.10-5 

  Ks(BaCrO4) = 1 . 10-10 mol . dm-3 

 
Súčin rozpustnosti BaCrO4 pri 30 o C je 1.10-10 mol . dm-3. 
 
 
Príklad 2  Vypočítajte rozpustnosť PbI2 a určte koncentráciu každého iónu v nasýtenom 
roztoku v mol. dm-3 a v g . dm-3, ak Ks (PbI2) = 1,4 . 10-8 mol . dm-3. 
 
 PbI2(s) → Pb2+

(aq) + 2 I –
(aq) 

 Ks(PbI2) = [Pb2+] . [I -] 2 
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Z rovnice rovnováhy vyplýva, že [ I - ] = 2 . [Pb2+]. 

Ak [Pb2+] = x,  potom  [ I - ] = 2x 

Pre súčin rozpustnosti platí:   Ks(PbI2) = x . (2x)2 = 4x3  ⇒    
( )

3 2

4
PbIKx s=  

    3
8

4
10.4,1 −

=x  = 1,518 .10-3 mol . dm-3 

Potom  

[Pb2+] = x mol . dm-3 = 1,518 . 10-3 mol . dm-3 

[I-] = 2 . x mol . dm-3 = 2 . 1,518 . 10-3 = 3,036.10-3 mol . dm-3 

 

Všeobecne: m = n . M     (g .  dm-3)  

x (Pb2+) = 1,518 . 10-3 mol . dm-3 . 207,2 g . mol -1 = 0,315 g . dm-3 

x(I -) = 3,036 . 10-3 mol . dm-3 . 126,9045 g . mol –1 = 0,385 g . dm-3 
 
 
Koncentrácia Pb2+ je 1,158 . 10 –3 mol . dm-3 , resp. 0,315 g . dm-3. 
  
Koncentrácia I-  je 3,036 . 10 –3 mol . dm-3, resp. 0,385 g . dm-3. 
 
 
Príklad 3  Aké množstvo CuSCN sa rozpustí v 200 cm3 vody, ak Ks = 2,43 . 10-17 ? 
 
  CuSCN(s) → Cu+

(aq) + SCN-
(aq) 

 
  Ks(CuSCN) = [Cu+] . [SCN -] 
 
  Ks(CuSCN) = x . x = x2     ⇒  x = ( )CuSCNK s  
 
  x = 1710.43,2 − = 0,493 . 10-8 mol . dm-3 

 
m(CuSCN) = c(CuSCN) . Vr . M(CuSCN)  
 
m(CuSCN) = 0,493 . 10-8 mol . dm-3 . 1 dm3 . 121,62 g . mol-1 = 5,99 . 10-7 g 
 
   v 1000 cm3  H2O .............. 5,99 . 10-7 g CuSCN 

   v 200 cm3 H2O .................  x g CuSCN 

                     ---------------------------------------------------------------- 

  x = 3

73

1000
10.99,5.200

cm
gcm −

 = 1,19 . 10-7 g CuSCN 

 
V 200 cm3 vody sa rozpustí 1,19 . 10-7 g CuSCN. 
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ÚLOHY 
 

1) Vypočítajte   súčin rozpustnosti sulfidu olovnatého, ak rozpustnosť tejto látky je 

1,84 . 10-14 mol . dm-3. 

2) Vypočítajte súčin rozpustnosti FeCO3, ak jeho rozpustnosť je 5,792 .10-4 g . dm-3 

3) Aká je koncentrácia Ag+ v nasýtenom roztoku AgCl, keď súčin rozpustnosti 

Ks(AgCl) = 1,78.10-10. 

4) Súčin rozpustnosti Ag2S je 6,31.10-50. Vypočítajte rozpustnosť Ag2S. 

5) Akú minimálnu koncentráciu aniónu Br- treba na vznik zrazeniny AgBr, ak 

vieme, že koncentrácia strieborných katiónov v roztoku je 1.10-5 mol . dm-3. 

Ks(AgBr)=5.10-13. 

6) Vypočítajte, aká je koncentrácia Ba2+ v nasýtenom roztoku BaCrO4,ak viete, že 

Ks(BaCrO4) = 1.10-10. 

7) Vypočítajte, aká je koncentrácia Ag+ a Cl- v nasýtenom roztoku AgCl, ak pri 

danej teplote Ks(AgCl) = 2.10-10. 

8) Na základe hodnôt súčinu rozpustnosti Ks(CaCO3) = 5.10-9 a Ks(CaSO4) = 2.10-5 

určte, v ktorom nasýtenom roztoku uvedených látok je menšia koncentrácia 

Ca2+. 

9) Vypočítajte hodnotu súčinu rozpustnosti CuI pri danej teplote, ak v jeho 

nasýtenom roztoku je koncentrácia I- = 1.10-6 mol . dm-3. 

10) V nasýtenom  roztoku  PbS   je   pri teplote 25 oC koncentrácia Pb2+ = 1.10-14 

mol . dm-3. Vypočítajte Ks(PbS) pri danej teplote. 

11) Chlorid olovnatý sa vo vode čiastočne rozpúšťa na ióny Pb2+ a Cl-. Vypočítajte 

súčin rozpustnosti PbCl2 ak viete, že [Pb2+] = 1,7.10-2 mol . dm-3. 

12) Vypočítajte, akú minimálnu koncentráciu I- treba na vznik zrazeniny CuI, ak 

viete, že koncentrácia Cu+ v roztoku je 1.10-4 mol . dm-3. Ks = 1.10-12. 

13) Vypočítajte, aké látkové množstvo CuS je rozpustené v 1 dm3 jeho nasýteného 

roztoku. Ks(CuS) pri danej teplote je 6.10-36. 

14) Vypočítajte, koľko gramov MgCO3 sa rozpustí v 1 dm3 vody pri teplote 25 oC, 

ak Ks(MgCO3) = 1.10-5 mol . dm-3. 

15) Vypočítajte, v koľkých dm3 vody sa pri 25 oC rozpustí 0,5 g BaCrO4,ak 

Ks(BaCrO4) = 1.10-10. 
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16) Ružový sulfid manganatý je málo rozpustná látka. Pri teplote 25 oC je jeho súčin 

rozpustnosti 3.10-5.  Vypočítajte,  aké  látkové  množstvo  MnS je  rozpustené 

v 1 dm3 roztoku a určte rozpustnosť MnS v g . dm-3. 

17) Fluorid vápenatý je málo rozpustná látka. Pri teplote 18 oC je jeho súčin 

rozpustnosti 3,4.10-11. Vypočítajte rozpustnosť CaF2 v g . dm-3. 

18) V 100 cm3 roztoku PbCrO4 sa nachádza 1,11.10-5 g Pb2+ iónov. Vypočítajte 

súčin rozpustnosti tejto látky. 

19) Vypočítajte súčin rozpustnosti Cd(OH)2, ak jeho rozpustnosť je 0,2111 mg/100g 

vody. 

20) Vypočítajte súčin rozpustnosti La(IO3)3, ak v 0,1 dm3 nasýteného roztoku je 

rozpustené 45,94 mg tejto soli. M[La(IO3)3] = 663,62 g . mol-1. 

21) Vypočítajte rozpustnosť fluoridu strontnatého, ak súčin rozpustnosti je 2,90.10-9. 

22) Určte hmotnosť Ce(IO3)3 v 1 dm3 nasýteného roztoku tejto soli, ktorej súčin 

rozpustnosti je 3,20.10-10. M[Ce(IO3)3] = 664,83 g . mol -1. 

23) Súčin rozpustnosti Ag2SO4 je 7,7.10-5. Vypočítajte rozpustnosť soli, vyjadrite ju 

v g . dm-3 a určte koncentráciu každého z iónov. 

24) Rozpustnosť Fe(OH)3 vo vode je 2,0.10-8 g . dm-3. Vypočítajte súčin 

rozpustnosti Fe(OH)3. 

25) Súčin rozpustnosti PbSO4 vo vode je 2,0.10-8 a súčin rozpustnosti PbI2 je 

1,39.10-9. Ktorá z uvedených olovnatých solí je rozpustnejšia vo vode? 

26) Zrazenina AgBrO3 s hmotnosťou 0,9345 g sa dekantuje s 250 cm3 vody. 

Vypočítajte hmotnosť zrazeniny po dekantácii, ak súčin rozpustnosti je 

Ks(AgBrO3) = 5,25.10-5. 

27) Akú  hodnotu  má  súčin rozpustnosti PbCO3, ak sa v 1 dm3 vody rozpustilo 

8.10-5 g PbCO3. 

28) Koľko g BaSO4  sa  rozpustí pri premývaní zrazeniny so 100 cm3 vody, ak jeho 

Ks = 1.10-14 ? 

29) Koľko g PbI2 sa môže rozpustiť v 250 cm3 vody, ak Ks = 8.10-9 ? 

30) Koncentrácia F- v nasýtenom roztoku ZnF2 je 4.10-4 g . dm-3. Vypočítajte súčin 

rozpustnosti ZnF2. 

31) 1 g PbI2 rozpustíme v 1470 cm3 vody. Vypočítajte súčin rozpustnosti.PbI2. 

32) 2 g Fe(OH)3 rozpustíme v 2300 cm3 vody. Vypočítajte súčin rozpustnosti 

Fe(OH)3. 
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33) Vypočítajte súčin rozpustnosti soli, ak sa v 100 cm3 vody rozpustí 2,4.10-4 g 

Ag2CrO4. 

34) V 200 cm3 vody rozpustíme 0,75.10-3 g PbI2. Vypočítajte súčin rozpustnosti 

PbI2. 

35) Vypočítajte súčin rozpustnosti Hg2Cl2, ak 4.10-2 g rozpustíme v 150 cm3 vody. 

36) Koľko dm3 vody potrebujeme na rozpustenie 2 g CaSO4, ak jeho Ks = 6,1.10-5 ? 

37) V akom množstve vody rozpustíme 1 g As2S5, ak jeho súčin rozpustnosti je 

3,12.10-17 ? 

38) Vypočítajte, aké množstvo Ag3AsO4 sa rozpustí pri premývaní so 700 cm3 

vody, ak Ks je 3,17.10-21. 

39) Vypočítajte, v koľkých dm3 vody sa rozpustí 0,3 g BaCrO4, ak Ks = 2,4.10-10. 

40) Vypočítajte, koľko vody potrebujeme na rozpustenie 2 g Bi(OH)2NO3, ak jeho 

súčin rozpustnosti je 4,17.10-14. 

41) Koľko dm3 vody potrebujeme na rozpustenie 3 g PbF2, ak Ks = 1,7.10-17 ? 

42) Vodný roztok obsahuje 1.10-3 mol . dm-3 Pb2+. Aká musí byť koncentrácia S2-, 

aby sa začal zrážať PbS ? Ks(PbS) = 4,2.10-28 

43) Určte minimálnu koncentráciu iónov CrO4
2- potrebnú k tomu, aby sa vyzrážal 

Ag2CrO4, ak Ks = 1,1.10-12 a [Ag+] = 0,5 mol . dm-3. 

44) Aká musí byť koncentrácia Na2CO3 v prostredí nasýteného roztoku BaSO4, aby 

sa začala vylučovať zrazenina BaCO3, ak Ks(BaSO4) = 1,1.10-10 a Ks(BaCO3) = 

8,1.10-9 ? 

45) K 1000 cm3 nasýteného roztoku BaCO3 pridáme také množstvo Na2SO4, aby 

koncentrácia Na2SO4 bola 0,1 mol . dm-3. Koľko g Ba2+ sa vylúči z roztoku, ak 

pri danej teplote Ks(BaCO3) = 8,1.10-9 a Ks(BaSO4) = 1,1.10-10 ? 

46) K roztoku obsahujúcemu Ba2+ a Ca2+ sa postupne pridáva roztok Na2SO4. 

Koncentrácia [Ba2+] a [Ca2+] = 0,02 mol .dm-3. V akom rozmedzí koncentrácie 

Na2SO4 sa začne zrážať BaSO4 a CaSO4, ak Ks(BaSO4) = 1.10-10 a Ks(CaSO4) = 

6,1.10-5  ? 

47) V akom rozmedzí musí byť koncentrácia S2-, ak máme selektívne vyzrážať CuS 

v prítomnosti Pb2+. Koncentrácia [Cu2+] = [Pb2+] = 0,2 mol . dm-3. Ks(CuS) = 

4.10-38 a Ks(PbS) = 3,4.10-28. 

48) Roztok  obsahuje  0,558 g Fe2+ a 1,124 g Cd2+ v 1000 cm3 . Stanovte hranicu 

[S2-], aby došlo k vyzrážaniu CdS, ak Ks(CdS) = 3,6.10-29 a Ks(FeS) = 3,6.10-19 

49) V akom množstve vody sa rozpustí 10g Co(OH)2, ak Ks = 7,2.10-44 ? 
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2.2 Výpočty vo vážkovej analýze 
 
 
Výsledky stanovení vážkovej analýzy vyjadrujeme v: a/ gramoch, resp. miligramoch 

           b/ percentách 

  
a/ Hmotnosť hľadanej zložky /m/ vypočítame podľa vzťahu: 
 
               m = b . f 
 
      kde:  m – hmotnosť hľadanej zložky v gramoch  
               b – vývažok  /hmotnosť vážiteľného produktu/ v gramoch 
               f – gravimetrický faktor 
 
 
b/ Percentá /hm./ hľadanej zložky /p/ vypočítame podľa vzťahu: 
     

  100..
a
fbp =  

 
       kde:   p – hm. percento hľadanej zložky 

                 b- vývažok /hmotnosť vážiteľného produktu/ v gramoch 

                 f – gravimetrický faktor 

      a – návažok vzorky v gramoch 

 

 

Príklad 1  Na analýzu železa odvážime 2,2347 g Fe3+ soli. Vzorku železitej soli 

vyzrážame NH4OH, vyžíhame a zrazeninu zvážime. Hmotnosť Fe2O3 je 0,3488 g. 

Vypočítajte, koľko: a/  mg Fe obsahuje vzorka 

                             b/ percent Fe obsahuje vzorka. 

 

Riešenie:  

                  Fe3+  +   3 OH- →  Fe(OH)3 ↓ 
 
       2 Fe(OH)3 → Fe2O3  +  3 H2O  
 
a/  

     b(Fe2O3) = 0,3488 g 

     f (Fe) = 0,6994 
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     m(Fe) =  ? mg 
      m(Fe) = b(Fe2O3) . f(Fe) 

      m(Fe) = 0,3488 g . 0,6994 = 0,24395 g 

      m(Fe) = 243,95 mg  

Vzorka obsahuje 243,95 mg železa. 

 

b/ 

 a(Fe3+) = 2,2347 g 

 b(Fe2O3) = 0,3488 g 

 f(Fe) = 0,6994 

 p(Fe) =  ? %       

 

 ( ) ( ) ( )
( ) 100.

.
3

32
+

=
Fea

FefOFebFep  

 

 ( ) %92,10100.
2347,2

6994,0.3488,0
==Fep  

  

Vzorka obsahuje 10,92 % železa. 

 

 

ÚLOHY 

 

1) Navážili sme 1,36 g vzorky železitej soli a vyzrážali NH4OH v prítomnosti 

elektrolytu. Zrazeninu hydroxidu železitého sme odfiltrovali, premyli a vyžíhali. 

Vážením sme zistili, že hmotnosť Fe2O3 bola 0,184 g. Vypočítajte, koľko mg 

železa a koľko percent železa obsahuje vzorka. 

2) Odvážili sme 1,4550 g vzorky, ktorá obsahuje PbO. Vzorku sme rozpustili 

a Pb2+ vyzrážali H2SO4. Zrazeninu PbSO4 sme odfiltrovali a vyžíhali. Vážiteľný 

produkt PbSO4 mal hmotnosť 1,1730 g. Vypočítajte hmotnosť PbO v návažku 

vzorky a vyjadrite ju v hmotnostných percentách. 

3) Odvážime 0,4622 g rudy. Analýzou sme získali 0,1733 g CuSCN. Vypočítajte 

mg a % Cu v analyzovanej rude. 
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4) Odvážime 0,7359 g analyzovanej horečnatej soli. Vzorku vyzrážame, vyžíhame 

a zvážime. Hmotnosť Mg2P2O7 je 0,3654 g. Vypočítajte percento Mg vo vzorke. 

5) 0,9864 g vzorky podrobíme analýze a získame 0,5784 g BaSO4. Vypočítajte, 

koľko % SO4
2- obsahuje vzorka. 

6) Vypočítajte,  koľko mg  CaO obsahuje vzorka, ak na stanovenie sme odvážili 

0,2 g Ca2+ soli a analýzou sme získali 0,12 g CaC2O4 . H2O. 

7) Odvážime 0,5638 g zliatiny, ktorá po analýze obsahovala 0,1856 g jodidu 

strieborného a 0,4255 g síranu olovnatého. Vypočítajte, koľko % Ag a Pb 

obsahuje zliatina. 

8) Odvážime 1,2483 g kremenného piesku, ktorý podrobíme predpísaným 

analýzam. Po vyžíhaní sme získali 0,0955 g SiO2, ktorý bol svetlosivej farby. 

Vypočítajte % SiO3
2- v kremennom piesku. 

9) Vypočítajte, koľko % draslíka obsahuje vzorka, ak analyzujeme 0,6 g vzorky 

a analýzou sme získali 0,5224 g KClO4. 

10) 2,5 g vápenca prevedieme do roztoku s HCl a pripravíme 250 cm3 zásobného 

roztoku. Na analýzu Mg2+ odpipetujeme 50 cm3 zásobného roztoku. Vyzrážame 

(NH4)2HPO4, prefiltrujeme a vyžíhame. Hmotnosť Mg2P2O7 je 0,0985 g. 

Vypočítajte percentuálny obsah MgO v analyzovanom vápenci. 

11) Odvážime 0,3269 g medenej rudy. Rudu prevedieme do roztoku a analyzujeme. 

Analýzou sme získali 0,2435 g CuSCN. Vypočítajte, koľko mg CuO obsahuje 

ruda. 

12) Na analýzu sme odvážili 0,5132 g Pb2+ soli. Pri rozbore sme našli 0,3111 g 

PbSO4. Vypočítajte percento olova. 

13) Na stanovenie sme použili 0,8846 g sublimátovej pastilky. Pri rozbore sme 

stanovili 0,3688 g HgS. Vypočítajte percentuálny obsah ortute a chloridu 

ortuťnatého v pastilke. 

14) V 0,5624 g vzorky naváženej na stanovenie síry sa zistilo, že vylúčený síran 

bárnatý vážil 1,6012 g. Vypočítajte obsah síry v percentách. 

15) Navážime 0,5 g vápenca, v ktorom stanovujeme jednotlivé zložky. Analýzou 

sme získali 0,2587 g CaO, 0,0385 g Mg2P2O7 a 0,009 g BaSO4. Vypočítajte 

percento Ca, MgO a SO3 vo vápenci. 

16) 0,6784 g vzorky analyzujeme. Pri rozbore získame 0,2069 g Cr2O3. Koľko mg 

a percent chrómu obsahuje vzorka ? 
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17) Na stanovenie sme odvážili 0,6355 g zinkovej beloby, ktorú sme rozpustili 

v HCl a po stanovení získali 0,8386 g Zn2P2O7. Vypočítajte % Zn a ZnO  

zinkovej belobe. 

18) Analýzou trosky sme získali 0,4720 g SiO2; 0,1730 g CaO; 0,1226 g Mg2P2O7; 

0,0960 g Fe2O3 a 0,0131 g Al2O3. Vypočítajte obsah Si, Ca, Mg, Fe a Al 

v troske. Výsledok udajte v mg. 

19) 4 g čierneho uhlia podrobujeme analýze, ktorou chceme zistiť obsah popola 

a síry. Síru stanovíme vyzrážaním a získame 0,42 g BaSO4, popol stanovíme 

spálením a získame 0,82 g popola. Aké % síry a popola obsahuje uhlie? 

20) Koľko g vzorky obsahujúcej cca 50 % Fe musíme navážiť, aby sme po vyžíhaní 

zrazeniny získali 0,07 g Fe2O3 ? 

21) Analýzou 1,3162 g zliatiny bolo zistené 0,1234 g Al2O3 a 0,0267 g SiO2. Aký je 

percentuálny obsah hliníka a kremíka v zliatine ? 

22) Koľko mg a % striebra je vo vzorke, ktorej sme navážili 3,5 g  a stanovili sme 

0,9558 g AgI ? 

23) Koľko mg SiO3
2- obsahuje vzorka vápenca, ak po prevedení do roztoku, 

vyzrážaní a vyžíhaní sme získali 0,0087 g SiO2 ? 

24) Na analýzu odvážime 0,2573 g silikátu. Koľko % Al obsahuje silikát, ak 

vývažok bol 0,0987 g Al2O3 ? 

25) Koľko % Mn je v návažku 0,4987 g zliatiny, ak sme analýzou získali 0,2144 g 

Mn3O4 ? 

26) Odvážime 20 g vzorky a pripravíme 250 cm3 zásobného roztoku. 

Z pripraveného roztoku odpipetujeme 25 cm3 , vyzrážame a vyžíhame. Vývažok 

bol 1,0155 g Al2O3. Koľko percent Al obsahovala vzorka ? 

27) Na analýzu sme odvážili 2,5 g bentonitu a vývažok pri stanovení vápnika bol 

1,0545 g CaC2O4 . H2O. Koľko percent CaO obsahuje vzorka ? 

28) Na analýzu železa sme vyžíhali prázdny porcelánový téglik, ktorého hmotnosť 

po vychladnutí bola 20,1875 g. Do kadičky sme odvážili 5 g vzorky, ktorú sme 

vyzrážali a vyžíhali. Téglik so zrazeninou Fe2O3 vážil 21,7562 g. Koľko % Fe 

obsahovala vzorka ? 

29) Koľko % PbO je v návažku 3 g vzorky, ak analýzou pripravíme 1,055 g 

PbCrO4?   

30) Návažok pri stanovení bol 1,6 g. Gravimetrickým stanovením sme získali 

0,9454 g MgCO3. Vypočítajte mg a % Mg. 

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory Pro www.pdffactory.sk

http://www.pdffactory.sk


 

 22

31) Na analýzu Mn sme odvážili 3,2548 g vzorky a stanovením získali 1,6328 g 

MnSO4.  

32) Na stanovenie Cl- v NaCl ste navážili 2 g vzorky s presnosťou na 0,0001 g a po 

rozpustení ste roztok doplnili na 100 cm3 v odmernej banke. Z roztoku ste 

pipetovali 25 cm3 a vyzrážali Cl- ako AgCl. Vývažok AgCl bol 0,5 g. Koľko 

percent chloridov obsahovala vzorka ? 

33) Na rozbor vápenca ste navážili 0,9898 g vzorky. Koľko % CaO obsahovala 

vzorka, ak ste vápenaté soli stanovili ako uhličitan vápenatý, ktorého hmotnosť 

bola 0,9595 g. 

34) Z návažku 0,9453 g mosadze skladajúcej sa len z medi, cínu a zinku ste pri 

analýze stanovili 0,7513 g CuSCN a 0,0533 g SnO2. Vypočítajte percentuálne 

zastúpenie jednotlivých zložiek mosadze. 

35) Z roztoku síranu železitého ste vyzrážali hydroxid železitý. Po vyžíhaní ste 

zistili, že vývažok oxidu železitého je 0,1825 g. Vypočítajte obsah síranu 

železitého v skúšanom roztoku. 

36) Koľko g a % Fe obsahuje vzorka rudy, keď v návažku 1,0582 g vzorky ste 

stanovili 0,6124 g Fe2O3. 

37) Koľko mg NiO je vo vzorke, v ktorej ste Ni2+ stanovili ako Ni(C4H7O2N2)2. 

Vývažok bol 0,8778 g. 

38) Koľko % Ni  bolo v zliatine, keď v návažku 1 g vzorky ste stanovili 1,1023 g 

diacetyldioxímu nikelnatého. 

39) Koľko % Cu obsahuje malachit, keď analýzou 0,9865 g vzorky ste stanovili 

0,6238 g CuSCN. 

40) Koľko % H2SO4 obsahuje vzorka, keď návažok 1,3562 g obsahuje 1,4188 g 

BaSO4. 

41) Koľko percentný je roztok kuchynskej soli, keď ste chloridy stanovili ako AgCl. 

V návažku 1,2380g NaCl ste stanovili 1,1230 g AgCl. 

42) Zo 100 cm3 vzorky ste vyzrážali Ca ako CaC2O4 . H2O. Vysušená zrazenina 

vážila 0,0321 g. Koľko mg Ca obsahuje 1 dm3 vzorky ? 

43) Pri organickej analýze 2,0500 g vzorky ste po zvážení absorpčných trubíc zistili, 

že  hmotnosť CO2 je 1,2424 g a hmotnosť H2O je 0,6542 g. Vypočítajte % C a 

% H vo vzorke. 

44) Koľko mg Pb sa nachádza vo vzorke, ak vývažok je 0,0855 g PbS. 
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45) Koľko g striebra je vo vzorke Ag+ soli, ktorú analyzujeme gravimetricky 

a analýzou získame 0,9436 g AgSCN. 

46) Na stanovenie síranov sme pipetovali 100 cm3 vody, ktorú sme vyzrážali 1% 

BaCl2 a vyvážili 0,3521 g BaSO4. Vypočítajte mg SO4
2- v 1 dm3 vody. 

47) Vypočítajte % chloridov v odpadovej vode, keď vývažok AgCl bol 1,835 g na 

50 g vzorky. 

48) V 250 g vody sme stanovili Ca2+ soli ako CaO, ktorého hmotnosť bola 3,4979 g. 

Vypočítajte % Ca v analyzovanej vode. 

49) 100 cm3 povrchovej vody vyzrážate (NH4)2C2O4. Zrazeninu odfiltrujete, 

premyjete a vyžíhate. Zrazenina CaO váži 0,0030 g. Vypočítajte, koľko mg Ca 

obsahuje 1000 cm3 povrchovej vody. 

50) V 100 cm3 vody ste zrážaním získali hydroxid železitý. Po vyžíhaní zrazeniny 

bola hmotnosť Fe2O3 0,0022 g. Koľko mg Fe obsahuje 1 dm3 vody ? 
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3 ODMERNÁ  ANALÝZA 
 
3.1 Acidimetria a alkalimetria 
 
Príklad 1 Vypočítajte  návažok  NaHCO3  na   prípravu  500 cm3 zásobného 

roztoku, ktorý  použijeme  na  štandardizáciu   odmerného   roztoku   HCl 

s koncentráciou 0,2 mol .dm-3.     

 

Riešenie:  

V(R) = 500 cm3 = 0,5 dm3 

c(HCl) = 0,2 mol .dm-3 

m(NaHCO3) =  ? g 

 

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O 

n (NaHCO3) : n (HCl) = 1 : 1   

 n (NaHCO3) = n (HCl) 

 

Látkové množstvá reagujúcich látok vyjadríme pomocou vzťahov  

      
)(
)(

)(
3

3
3 NaHCOM

NaHCOmNaHCOn =       a     n (HCl) = c(HCl) . V(R) 

Potom  

 

     )().(
)(
)(

3

3 RVHClc
NaHCOM
NaHCOm

=       / . M(NaHCO3) 

      m(NaHCO3) = c(HCl) . V(R) . M(NaHCO3) 

      m(NaHCO3) = 0,2 mol . dm-3 . 0,5 dm3 . 84,007 g . mol-1 = 8,4007 g  

 

Na prípravu 500 cm3 zásobného roztoku musíme navážiť 8,4007 g NaHCO3. 

 

 

Príklad 2 Odvážime 7,8792 g H2C2O4 . 2 H2O a rozpustíme v 250 cm3 odmernej 

banke. Po rozpustení doplníme destilovanou vodou po značku. Z pripraveného roztoku 

odpipetujeme 25 cm3 a titrujeme cca 0,5 mol . dm-3 roztokom KOH. Jeho spotreba je 

24,7 cm3 . Vypočítajte presnú molovú koncentráciu roztoku KOH. 
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Riešenie: 

 

m(H2C2O4 . 2 H2O) = 7,8792g  ~ 250 cm3 (objem roztoku) ~ 25 cm3 (odpipetované množstvo) 

V(KOH) = 24,7 cm3 = 0,0247 dm3 

c(KOH) = ? mol . dm-3 

 

H2C2O4 +2 KOH → K2C2O4 + 2H2O 

H2C2O4 + CaCl2 → CaC2O4↓ + 2 HCl 

HCl + KOH → KCl + H2O 

 

n (H2C2O4 . 2 H2O) : n (KOH) = 1 : 2 

n (KOH) = 2 n (H2C2O4 . 2 H2O)  

 

   c(KOH) . V(KOH) = 2 
)2.(

250
25).2.(

2422

3

3
2422

OHOCHM
cm

cmOHOCHm

                / :  V (KOH) 

 

    c (KOH) =  2 . 
)().2.(

250
25).2.(

2422

3

3
2422

KOHVOHOCHM
cm

cmOHOCHm

 

 

    c(KOH) = 2 . 31

3

3

0247,0..06,126
250

25.8792,7

dmmolg
cm

cmg

−
= 0,5061 mol . dm-3 

 

Koncentrácia odmerného roztoku KOH je 0,5061 mol . dm-3. 

 

Príklad 3      Navážili ste 4,0000 g analyzovanej kyseliny, zriedili na objem 100 cm3 

a na vlastné stanovenie ste odpipetovali 10 cm3 . Spotreba 0,2020 mol . dm-3 KOH na 

Taschirov indikátor bola 11 cm3 . Koľko mg a  %  HNO3 obsahuje vzorka. 

 

Riešenie: 

m(vzorka) = 4,0000 g ~100 cm3 ~ 10 cm3 

c(KOH) = 0,2020 mol . dm-3 
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V(KOH) = 11 cm3 = 0,011 dm3 

m(HNO3) =  ? mg     p(HNO3) = ? % 

 

HNO3 + KOH →  KNO3 + H2O 

n (HNO3) : n (KOH = 1 : 1 

n (HNO3) = n (KOH) 

 

        
)(
)(

3

3

HNOM
HNOm

 = c(KOH) . V(KOH)             / . M (HNO3) 

         m(HNO3) = c (KOH) . V(KOH) . M(HNO3) 

 m(HNO3) = 0,2020 mol . dm-3 . 0,011 dm3 . 63,0128 g . mol-1 = 0,1400 g 

 m(HNO3) = 140 mg / 10 cm3 roztoku 

   

 10 cm3 roztoku.................. 140 mg HNO3 

         100 cm3 roztoku................   x   mg HNO3 

-------------------------------------------------------------------------------- 

             x = 3

3

10
140.100

cm
mgcm  = 1400 mg HNO3 

 

        p (HNO3) =  %35%100.

100
10.0000,4

1400,0%100.

100
10).(

)(

3

3

3

3
3 ==

cm
cm
g

cm
cmvzm

HNOm
 

 

Vzorka obsahuje 1400 mg HNO3  a 35 % HNO3. 

 

Príklad 4 Na analýzu hnojiva odvážime 0,7 g  a množstvo dusíka stanovujeme 

destilačnou metódou. Oddestilovaný amoniak zachytávame v 50 cm3 odmerného 

roztoku H2SO4 s koncentráciou 0,1 mol . dm-3. Nadbytočné množstvo kyseliny spätne 

stitrujeme 10,6 cm3 odmerného roztoku NaOH s koncentráciou 0,2 mol . dm-3. Koľko % 

dusíka obsahuje hnojivo ? 

 

Riešenie: 

m(vz) = 0,7 g 

c(H2SO4) =  0,1 mol . dm-3   ;  V(H2SO4) = 50 cm3 = 0,05 dm3 
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c(NaOH) = 0,2 mol . dm-3    ;  V(NaOH) = 10,6 cm3 = 0,0106 dm3 

p(N) = ? % 

 

             1)   NH4
+ + OH - → NH3 + H2O 

 2)   2 NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4                  a) nadbytok H2SO4 

 3)   H2SO4 + 2 NaOH → Na2SO4 + 2 H2O     b) nezreagovaná H2SO4  

 

Z 2 molov NH3 vznikajú 2 moly N (viď rovnica 2), ktoré zreagujú s 1 molom H2SO4, 

preto platí: 

n(N) : n(H2SO4) =  2 : 1    ⇒   n (N) = 2 n (H2SO4)                          { nadbytok H2SO4 } 

 

1 mol H2SO4 zreaguje s 2 molmi NaOH (viď rovnica 3), preto platí: 

n (H2SO4) : n (NaOH) = 1 : 2    ⇒  n ( H2SO4) = 
2
1 n (NaOH)    {nezreagovaná H2SO4} 

 

Z toho vyplýva, že: 

 

 n (N) = 2 . [ n (H2SO4) – 1/2 n (NaOH) ]                   { zreagovaná H2SO4 s NH3 } 

                 

Hmotnosť dusíka vypočítame: 

 

   ( ) ( ) 



 −= )().(

2
1..2

)(
)(

4242 NaOHVNaOHcSOHVSOHc
NM
Nm         / . M(N) 

 

 m(N) = 2 . ( ) ( ) ( ) ( ) )(..
2
1. 4242 NMNaOHVNaOHcSOHVSOHc 



 −  

m(N) = 2 . (0,1 mol.dm-3 . 0,05 dm3 - 
2
1 . 0,2 mol.dm-3 . 0,0106 dm3). 14,0067 g .mol –1 

m(N) = 0,1104 g 

 

 p(N) = %77,15%100.
7,0

1104,0%100.
)(
)(

==
g

g
vzm
Nm  

 

Hnojivo obsahuje 15,77 % dusíka. 
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ÚLOHY 

 

1) Pripravte 250 cm3 odmerného roztoku H2SO4 s koncentráciou 0,2 mol . dm-3. 

2) Pripravte 1000 cm3 odmerného roztoku HCl s koncentráciou 0,5 mol . dm-3, ak 

použijete 36 % HCl. 

3) Vypočítajte, koľko cm3 96 % kyseliny sírovej potrebujete na prípravu 500 cm3 

odmerného roztoku H2SO4 s koncentráciou 0,1 mol . dm-3. 

4) Koľko g NaHCO3 treba odvážiť na štandardizáciu odmerného roztoku HCl 

s koncentráciou 0,5 mol . dm-3, aby spotreba HCl bola 25 cm3. 

5) Pripravte 250 cm3 roztoku NaHCO3, ktorý použijete na štandardizáciu 

odmerného roztoku H2SO4 s koncentráciou 0,2 mol . dm-3. 

6) Vypočítajte, koľko gramov K2CO3 potrebujete na prípravu 1000 cm3 roztoku, 

ktorým  oštandardizujete   odmerný  roztok  HCl  s približnou   koncentráciou 

0,4 mol . dm-3. 

7) Koľko gramov HgO treba odvážiť na štandardizáciu odmerného roztoku H2SO4 

s približnou koncentráciou 0,04 mol . dm-3, aby spotreba kyseliny bola 30 cm3.       

HgO + 4 KI  + H2O →  K2[ HgI4 ] + 2 KOH 

2 KOH + H2SO4 →  K2SO4 + 2 H2O 

8) Vypočítajte koncentráciu odmerného roztoku HCl, ak pri titrácii 0,3450 g 

K2CO3 sme spotrebovali 24,7 cm3 HCl. 

9) Odvážime 0,3024 g NaHCO3, rozpustíme v destilovanej vode, pridáme 

metyloranž a titrujeme odmerným roztokom H2SO4, pričom spotreba odmerného 

roztoku H2SO4 bola 29,5 cm3. Vypočítajte presnú molovú koncentráciu roztoku 

H2SO4. 

10) Odvážime 2,9874 g Na2CO3, rozpustíme v destilovanej vode na objem 250 cm3. 

Odpipetujeme 25 cm3 zo zásobného roztoku, pridáme indikátor a titrujeme 

odmerným roztokom HCl. Vypočítajte presnú molovú koncentráciu , ak 

spotreba HCl bola 26,1 cm3. 

11) Odvážime 0,2997 g Na2B4O7 . 10 H2O. Bórax rozpustíme v destilovanej vode, 

pridáme metyloranž a titrujeme. Pri titrácii sme spotrebovali 25,7 cm3 

odmerného roztoku HCl. Vypočítajte koncentráciu odmerného roztoku HCl. 

12) Na prípravu 250 cm3 zásobného roztoku sme odvážili 5,0725 g KHCO3. Pri 

titrácii 25 cm3 zásobného roztoku sme spotrebovali 25,4 cm3 odmerného roztoku 

H2SO4. Vypočítajte presnú molovú koncentráciu odmerného roztoku. 
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13) Odvážime 3,1025 g Na2CO3 a pripravíme 500 cm3 zásobného roztoku. Pri 

titrácii 25 cm3 zásobného roztoku sme spotrebovali 27,6 cm3 odmerného roztoku 

HCl. Vypočítajte koncentráciu odmerného roztoku HCl v mol . dm-3. 

14) Pripravte  0,5 dm3  odmerného roztoku HCl s   koncentráciou  0,2 mol . dm-3 

z 36 % HCl. Koncentráciu tohto roztoku stanovíme na alikvotnú časť zásobného 

roztoku K2CO3 /2,9958 g na 250 cm3 zásobného roztoku/. Na 25 cm3 zásobného 

roztoku K2CO3 sme pri titrácii spotrebovali 22,8 cm3 cca 0,2 mol .dm-3 HCl. 

15) Odvážime 3,2346 g Na2CO3 a pripravíme 250 cm3 zásobného roztoku, z ktorého 

na štandardizáciu odpipetujeme 25 cm3. Pri titrácii 25 cm3 zásobného roztoku 

sme spotrebovali 27,8 cm3 odmerného roztoku HCl. Vypočítajte presnú molovú 

koncentráciu roztoku. 

16) Na prípravu 500 cm3 zásobného roztoku vzorky sme odvážili 5,9908 g vzorky. 

Pri titrácii 25 cm3 roztoku sme spotrebovali 17,7 cm3 odmerného roztoku H2SO4 

s koncentráciou 0,2011 mol . dm-3. Vypočítajte, koľko percent NaOH obsahuje 

vzorka. 

17) Odvážime 0,7543 g analyzovanej vzorky, ktorú rozpustíme v destilovanej vode. 

Pri titrácii sme spotrebovali 18,2 cm3 odmerného roztoku H2SO4 s koncentráciou 

0,1856 mol . dm-3 . Vypočítajte, koľko mg a % KOH obsahuje vzorka. 

18) Na stanovenie alkalických uhličitanov na metyloranž sme odvážili 1,0721 g 

vzorky. Vzorku kvantitatívne prenesieme do titračnej banky, rozpustíme 

v destilovanej vode, pridáme metyloranž a titrujeme. Spotreba odmerného 

roztoku HCl s koncentráciou 0,0990 mol . dm-3 bola 29,6 cm3. Vypočítajte, 

koľko % K2CO3 obsahovala analyzovaná vzorka. 

19) Diferenčne odvážime 1,1823 g skúšanej sódy, ktorú rozpustíme v destilovanej 

vode. Pri titrácii získaného roztoku sme spotrebovali 31,3 cm3 odmerného 

roztoku HCl s koncentráciou 0,4317 mol . dm-3. Vypočítajte % Na2CO3 

v analyzovanej vzorke. 

20) Koľko mg NaOH obsahuje vzorka, ak sme pri neutralizácii použili 12,4 cm3 

odmerného roztoku HCl s koncentráciou 0,2487 mol . dm-3. 

21) Vzorku  alkalického hydroxidu  rozpustíme v destilovanej vode a pripravíme 

500 cm3 zásobného roztoku. Na titráciu odpipetujeme 100 cm3 roztoku 

a titrujeme odmerným roztokom HCl s koncentráciou 0,1546 mol . dm-3. 

Spotreba odmerného roztoku HCl bola 8,7 cm3. Vypočítajte, koľko mg KOH 

obsahuje zásobný roztok vzorky. 
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22) Vypočítajte,   aká  bude spotreba odmerného roztoku HCl s koncentráciou 

0,2115 mol . dm-3 , ktorý použijeme na zneutralizovanie 0,2412 g NaOH. 

23) Návažok   technického  hydroxidu je 3,1175 g. Odpipetovali sme 2 x 25 cm3 z  

250 cm3 zásobného roztoku. Spotreba na metyloranž bola 24,6 cm3 a na 

fenolftaleín    bola   23,2 cm3  odmerného   roztoku    HCl  s koncentráciou 

0,2005 mol . dm-3. Vypočítajte, koľko % KOH a K2CO3 obsahuje technický 

hydroxid. 

24) Stanovte množstvo NaOH a Na2CO3 v technickom hydroxide podľa Winklera, 

keď spotreba HCl na fenolftaleín bola 18 cm3 a na metyloranž 20,2 cm3. 

Koncentrácia odmerného roztoku HCl bola 0,1084 mol . dm-3. 

25) Návažok technického hydroxidu na 250 cm3 zásobného roztoku bol 6,2450 g, 

pipetovali sme po 25 cm3. Koľko % NaOH a Na2CO3 obsahuje technický 

hydroxid, keď spotreba 0,1555 mol . dm-3 H2SO4 na metyloranž bola 26,4 cm3 

a na fenolftaleín 25,6 cm3. 

26) Koľko % NaOH obsahuje vzorka, keď na návažok 1,1546 g sme pri neutralizácii 

spotrebovali 13,8 cm3 0,5012 mol . dm-3 HCl ? 

27) Koľkými cm3 0,4550 mol . dm-3 HCl úplne zneutralizujeme 1,6 g KOH ? 

28) Koľko gramov vzorky obsahujúcej 95 % NaOH musíme navážiť, aby spotreba 

0,1126 mol . dm-3 HCl bola 25 cm3 ? 

29) Na analýzu hydroxidu pripravíme 500 cm3 zásobného roztoku z 5,8765 g 

vzorky. Odpipetujeme 25 cm3 a titrujeme 0,3168 mol . dm-3 odmerným 

roztokom HCl. Spotreba HCl bola 9,3 cm3. Vypočítajte mg KOH v zásobnom 

roztoku a % KOH vo vzorke. 

30) 0,5 g hnojiva stanovujeme destilačnou metódou. NH3 zachytávame v 50 cm3 

H2SO4 s koncentráciou 0,1013 mol . dm-3. Prebytočnú kyselinu spätne stitrujeme 

12,8 cm3 odmerného roztoku NaOH s koncentráciou 0,2004 mol. dm-3. Koľko % 

N a % NH3 obsahuje hnojivo ? 

31) V 20 cm3 HCl s koncentráciou 1,1025 mol . dm-3 sme zachytili amoniak, ktorý 

sme vytesnili z 0,7 g vzorky alkalickým hydroxidom. Prebytok HCl sme 

stitrovali 2,45 cm3 NaOH s koncentráciou 1,0250 mol . dm-3. Vypočítajte, koľko 

mg N a NH3 obsahuje vzorka. 

32) Analyzujeme 1,5 g mäkkého syra. Po mineralizácii prenesieme obsah 

kjeldahlizačnej banky do destilačnej banky a pridáme koncentrovaný NaOH. 

Vytesnený amoniak zachytávame do predlohy s 50 cm3 H2SO4 s  koncentráciou 
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1 mol . dm-3. Nezreagovanú H2SO4  stitrujeme 24,5 cm3 NaOH s  koncentráciou 

2 mol . dm-3. Zistite percentuálny obsah dusíka v analyzovanom syre. 

33) K 1 g amónnych solí, rozpustených vo vode, sme pridali silný roztok NaOH 

a uvoľnený NH3 oddestilovali do predlohy s 50 cm3 0,5005 mol . dm-3 HCl. 

Nadbytok HCl sme stitrovali 3 cm3 0,4854 mol . dm-3 NaOH. Vypočítajte % 

NH3 v amónnej soli. 

34) Koľko g CaCO3 obsahuje vápenec, keď návažok 0,2160 g sme rozkladali 40 cm3 

0,1010 mol . dm-3 HCl a jej prebytok sme stitrovali 10 cm3 0,1034 mol . dm-3 

NaOH. 

                       CaCO3 + 2 HCl →  CaCl2 + H2O  

        HCl + NaOH → NaCl + H2O 

 

35) Vypočítajte % CaO a % CaCO3, ak pri titrácii 0,24 g vápenca na rozklad sme 

použili 25 cm3 0,1980 mol . dm-3 HCl a na spätnú titráciu bola spotreba 8,6 cm3 

0,2020 mol . dm-3 KOH. 

36) Pripravte  250 cm3 odmerného   roztoku    NaOH s približnou   koncentráciou 

0,5 mol . dm-3. 

37) Pripravte 500 cm3 odmerného roztoku  KOH s koncentráciou 0,2 mol . dm-3. 

38) Pripravte 1000 cm3 odmerného roztoku NaOH s koncentráciou 0,2 mol . dm-3. 

39) Koľko gramov 98 % NaOH musíte navážiť na prípravu 500 cm3 odmerného 

roztoku s koncentráciou 0,6 mol . dm-3. 

40) Vypočítajte návažok H2C2O4 . 2 H2O na prípravu 250 cm3 roztoku, ktorý 

použijeme  na  štandardizáciu  odmerného   roztoku    NaOH  s  koncentráciou 

0,3 mol . dm-3. 

41) Pripravte 500 cm3 roztoku kyseliny benzoovej na štandardizáciu odmerného 

roztoku KOH s približnou koncentráciou 0,4 mol . dm-3. 

42) Koľko gramov dihydrátu kyseliny šťaveľovej potrebujeme odvážiť na 

štandardizáciu odmerného roztoku NaOH s koncentráciou 0,5 mol . dm-3, ak zo 

štandardnej látky pripravíme 400 cm3 roztoku. 

43) Vypočítajte návažok kyseliny benzoovej na štandardizáciu odmerného roztoku 

NaOH  s  koncentráciou 0,2 mol . dm-3, aby spotreba NaOH bola 30 cm3. 

44)  Pripravte 500 cm3 zásobného roztoku kyseliny salicylovej C6H4COOH(OH) na 

štandardizáciu odmerného roztoku KOH s koncentráciou 0,2 mol . dm-3. 
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45) Koľko gramov H2C2O4 . 2 H2O musíme odvážiť na štandardizáciu NaOH 

s koncentráciou 0,3 mol . dm-3, aby spotreba NaOH bola 20 cm3? 

46) Odvážime 3,6892 g kyseliny šťaveľovej, rozpustíme v destilovanej vode 

a pripravíme 250 cm3 zásobného roztoku, z ktorého odpipetujeme 25 cm3. Pri 

titrácii tohto roztoku spotrebujeme 24,9 cm3 odmerného roztoku KOH. 

Vypočítajte presnú molovú koncentráciu odmerného roztoku KOH. 

47) 3,1509 g H2C2O4 . 2 H2O rozpustíme v destilovanej vode a pripravíme 250 cm3 

zásobného roztoku. Do titračnej banky odpipetujeme 25 cm3 roztoku, pridáme 

metyloranž a titrujeme odmerným roztokom NaOH, pričom spotreba NaOH bola 

26,7 cm3. Vypočítajte koncentráciu odmerného roztoku NaOH v mol.dm-3. 

48) Odvážime 0,3206 g dihydrátu kyseliny šťaveľovej, prenesieme do titračnej 

banky, rozpustíme v destilovanej vode. Pridáme metyloranž a titrujeme 

odmerným roztokom KOH, ktorého spotreba bola 25,8 cm3. Vypočítajte presnú 

molovú koncentráciu odmerného roztoku. 

49) Na štandardizáciu odmerného roztoku NaOH pripravíme 500 cm3 zásobného 

roztoku   kyseliny   benzoovej navážením 13,1145 g. Na titráciu odpipetujeme 

25 cm3, pridáme indikátor a titrujeme odmerným roztokom NaOH. Spotreba 

odmerného roztoku bola 28,2 cm3. Vypočítajte presnú koncentráciu roztoku 

NaOH. 

50) Odvážime 1,1224 g analyzovanej kyseliny, zriedime vodou, pridáme metyloranž 

a titrujeme  odmerným roztokom NaOH. Spotreba NaOH s koncentráciou 

0,5040 mol.dm-3 bola 22,3 cm3. Vypočítajte, koľko mg  a % HCl obsahuje 

vzorka. 

51) Na  analýzu  minerálnej  kyseliny  odvážime  4,3246 g  vzorky a  pripravíme 

250 cm3 zásobného roztoku vzorky. Odpipetujeme 25 cm3 a titrujeme 

odmerným roztokom NaOH s koncentráciou 0,2115 mol . dm-3. Spotreba 

odmerného roztoku NaOH bola 18,6 cm3. Vypočítajte, koľko % kyseliny 

dusičnej obsahuje vzorka. 

52) Odpipetujeme 10 cm3 vzorky kyseliny, z ktorej pripravíme 250 cm3 roztoku. 

Z roztoku vzorky odpipetujeme 25 cm3, pridáme indikátor a titrujeme 

odmerným roztokom KOH s koncentráciou 0,1987 mol . dm-3, pričom jeho 

spotreba je 11,4 cm3. Vypočítajte obsah H2SO4 vo vzorke a výsledok vyjadrite 

v g H2SO4 / 1 dm3 vzorky. 
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53) Z analyzovanej organickej kyseliny pripravíme 250 cm3 zásobného roztoku, 

pričom na analýzu odpipetujeme 10 cm3. Vzorku titrujeme odmerným roztokom 

KOH s koncentráciou 0,1933 mol . dm-3 a jeho spotreba je 14,5 cm3. Vypočítajte 

% kyseliny octovej vo vzorke, ak návažok vzorky je 8,3048 g. 

54) Na prípravu 500 cm3 zásobného roztoku odpipetujeme 20 cm3 vzorky. Z roztoku 

vzorky odpipetujeme 25 cm3a titrujeme odmerným roztokom NaOH 

s koncentráciou 0,2004 mol . dm-3. Spotreby NaOH boli 10,7 cm3, 10,8 cm3 

a 10,7 cm3. Vypočítajte, koľko g HCl obsahuje 1 dm3 vzorky. 

55) Na zneutralizovanie 20 cm3 octu o hustote 1,02 g . cm-3 sme spotrebovali 24 cm3 

1 mol . dm-3 odmerného roztoku KOH. Koľko percentný je analyzovaný ocot ? 

56) Na prípravu 200 cm3 roztoku sme odvážili 4 g kyseliny. Z pripraveného roztoku 

odpipetujeme 20 cm3, ku ktorým sme pridali 40 cm3 0,2020 mol .dm-3 roztoku 

NaOH. Nadbytočné množstvo NaOH zistíme titráciou s 0,2005 mol . dm-3 HCl, 

pričom spotreba HCl bola 30 cm3 Koľko % HNO3 je vo vzorke ? 

57) Koľko g kyseliny octovej zneutralizuje 1 cm3 0,2055 mol . dm-3 KOH ? 

58) Neznáme množstvo H2SO4 zriedime a doplníme destilovanou vodou v 500 cm3 

odmernej banke. Pri titrácii 20 cm3 zásobného roztoku sa spotrebuje 19,5 cm3 

0,2206 mol . dm-3 KOH. Koľko g kyseliny sírovej obsahuje vzorka ? 

59) 1,0737 g síranu amónneho rozpustíme v destilovanej vode a pripravíme 100 cm3 

zásobného   roztoku. Pri titrácii 25 cm3 zásobného roztoku sme spotrebovali 

45,6 cm3 odmerného roztoku KOH s koncentráciou 0,1005 mol . dm-3. 

Vypočítajte % N2. 

60) Na prípravu 100 cm3 zásobného roztoku sme odvážili 0,4352 g analyzovaného 

hnojiva. Pri titrácii 25 cm3 zásobného roztoku sme spotrebovali 18,5 cm3 

odmerného roztoku NaOH s koncentráciou 0,1008 mol . dm-3. Koľko % NH3 sa 

nachádza vo vzorke ? 

61) Koľko % H3PO4 obsahuje vzorka, ak pri titrácii 1,234 g sa spotrebovalo na 

indikátor fenolftaleín26,75 cm3 0,1035 mol . dm-3 KOH ? 
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3.1.1.  Výpočet pH roztokov 
 
Príklad 1  Vypočítajte pH žalúdočnej šťavy, v ktorej je koncentrácia oxóniových iónov 
2,30 . 10-2 mol . dm-3. 
 
Riešenie: 
 
Použijeme definičný vzťah pre výpočet pH: 
  
 pH = - log [H3O+] 
 
 pH = - log 2,30 . 10-2 = 1,64 
 
pH žalúdočnej šťavy je 6,4. 
 
 
Príklad 2 Vypočítajte koncentráciu hydroxidových aniónov v roztoku, ktorého pH je 
8,30. 
 
Riešenie: 
 
Vychádzame zo vzájomného vzťahu medzi pH a pOH 
 
 pH + pOH = 14 
 
Z uvedeného vzťahu vyjadríme pOH 
 
 pOH = 14 – pH = 14 – 8,30 =5,7 
 
Z hodnoty pOH , ktorá je definovaná ako :  pOH = - log [OH -]  odlogaritmovaním 

vypočítame  koncentráciu OH – aniónov. 

 

 [OH -] = 10 – pH 

  [OH -] = 10 – 5,7 = 1,99 . 10  -6 mol . dm-3 

 

Koncentrácia hydroxidových aniónov je 1,99 . 10 –6 mol . dm-3. 

 
 
ÚLOHY 
 

1) Vypočítajte pH roztoku, ktorého +OH
c

3
= 0,004 mol . dm-3. 

2) Vypočítajte pH roztoku, ktorého +OH
c

3
 = 7,3.10-5 mol . dm-3. 

3) Vypočítajte pH ovocnej šťavy, v ktorej [OH-] = 2,5 .10-9 mol . dm-3. 

4) Vypočítajte, aká je koncentrácia H3O+ iónov v krvi, ktorej pH = 7,4. 
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5) Vypočítajte koncentráciu H3O+ vo víne, v ktorom [OH-] = 1.10-10 mol . dm-3. 

6) Vypočítajte koncentráciu [OH-] v pive, ktorého pH = 5. 

7) Vypočítajte pH roztoku HClO4 s koncentráciou 2.10-3 mol . dm-3. 

8) Určte koncentráciu H3O+ v roztoku, ktorého pH = 4,6. 

9) Určte koncentráciu H3O+ v roztoku, ktorého pOH = 9,2. 

10) Univerzálnym indikátorom bolo stanovené, že určitý roztok má pH = 9. Aká 

je koncentrácia OH- iónov ? 

11) Aká je koncentrácia H3O+ iónov vodnej pôdnej suspenzie, ak pH = 6,3. 

12) V pôdnom vodnom roztoku sa potenciometricky stanovilo pH = 6,7. Aká je 

koncentrácia katiónov H3O+ ? 

13) Vypočítajte pH vodného roztoku HNO3 s koncentráciou 0,0030 mol . dm-3, 

ak je úplne disociovaná. 

14) Určte koncentráciu H3O+ a OH- iónov v roztoku, ktorého pH = 6,2. 

15) Aká je koncentrácia oxóniových katiónov vodného roztoku NaOH, ktorého 

koncentrácia je 0,1 mol . dm-3 ? 

16) Aké bude pH, koncentrácia H3O+ a OH- v 0,001 mol . dm-3 vodnom roztoku 

HCl za predpokladu 100 % disociácie kyseliny ? 

17) Vypočítajte koncentráciu OH- v roztoku, ktorého a) pH = 4 b) pOH = 4. 

18) Akú hodnotu pH bude mať roztok, ktorý vznikne rozpustením 2 g NaOH za 

vzniku 200 cm3 vodného roztoku. 

19) Koľko g KOH sa nachádza v 10 dm3 roztoku, ktorého pH = 11 ? 

20) Roztok má pri 25 o C koncentráciu [OH- ] = 1,5.10-9 mol . dm-3. Je tento 

roztok kyslý, zásaditý alebo neutrálny ? 

21) Koľko cm3 37,23 % HCl , ktorej ρ = 1,19 g . cm-3 musíme zriediť na 1 dm3, 

aby sme získali roztok, ktorého pH = 1,2 ? 

22) 250 cm3 roztoku obsahuje 0,1 g 98 % KOH. Aké bude pH roztoku ? 

23) Vypočítajte pH vodného roztoku, ktorý vznikne zriedením 10 cm3 NaOH 

s koncentráciou 0,1 mol . dm-3 na objem 600 cm3. 

24) Vypočítajte pH vodného roztoku HBr, ktorý vznikne zmiešaním 200 cm3 

roztoku HBr s koncentráciou 3.10-3 mol . dm-3 a 500 cm3 s koncentráciou 

8.10-4 mol . dm-3 a 1200 cm3 s koncentráciou 5.10-5 mol . dm-3 a doplnením 

výsledného roztoku destilovanou vodou na objem 2 dm3. 

25) Ku 100 cm3 HNO3 s koncentráciou 0,1 mol . dm-3 pridáme 2 cm3 6 % NaOH 

s hustotou 1,07 g . cm-3. Aké je pH vzniknutého roztoku ? 
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26) Určte, aké pH má neutrálny vodný roztok pri 37 o C, ak Kv = 2,5.10-14. 

27) Určte, v akom pomere musíme zmiešať dva roztoky NaOH s koncentráciou 

1.10-2 mol . dm-3 a 1.10-4 mol . dm-3, aby sme dostali roztok s pH = 11. 

28) Vypočítajte pH 0,35 % vodného roztoku NaOH s hustotou 1 g . cm-3. 

29) Do 600 cm3 NaOH s pH = 13 pridáme 400 cm3 0,3 mol . dm-3 roztoku HCl. 

Vypočítajte hodnotu pH výsledného roztoku. 

30) Aké bude pH výsledného roztoku, ak 25 cm3 0,1 mol . dm-3 vodného roztoku 

HCl zriedime na objem 500 cm3 ? 

31) Aký objem vodného roztoku HCl s koncentráciou 0,1 mol . dm-3 treba pridať 

k 10 cm3 vodného roztoku NaOH s koncentráciou 0,5 mol . dm-3, aby pH 

vzniknutého roztoku malo hodnotu 7. 

32) pH jedného roztoku je 4,2 a pH druhého roztoku je 2,4. Koľkokrát je 

koncentrácia H3O+ v druhom roztoku vyššia ako v prvom roztoku. 

33) Vypočítajte pH vodného roztoku, ktorý obsahuje v 1 dm3 0,0051 g NaOH, 

ak je jeho disociácia úplná. 

34) Vypočítajte  pH  roztoku, ktorý  pripravíme  tak, že  k 3 dm3  vody  pridáme 

5 cm3 96 % H2SO4 s hustotou 1,84 g . cm-3. 

35) Vypočítajte pH vodného roztoku NaOH s koncentráciou 0,2 mol . dm-3, 

ktorý je disociovaný na 1,04 %.  
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3.2 Argentometria 
 

1) Pripravte 500 cm3 odmerného roztoku AgNO3  s koncentráciou 0,05 mol . dm-3. 

2) Vypočítajte, koľko cm3 0,1 mol . dm-3 roztoku AgNO3 musíme odpipetovať na 

prípravu 1000 cm3 0,01 mol . dm-3 AgNO3. 

3) Vypočítajte návažok AgNO3 na prípravu 250 cm3 odmerného roztoku 

s koncentráciou 0,1 mol . dm-3. 

4) Vypočítajte návažok NaCl na prípravu 250 cm3 zásobného roztoku 

s koncentráciou 0,05 mol . dm-3 na štandardizáciu odmerného roztoku AgNO3. 

5) Koľko gramov KBr musíme navážiť  na  prípravu 1000 cm3 zásobného roztoku , 

ktorý  použijeme  na  štandardizáciu  odmerného   roztoku   AgNO3  s  

 koncentráciou 0,1 mol . dm-3. 

6) Aký musí byť návažok NaBr, aby spotreba 0,07 mol . dm-3 roztoku AgNO3 bola 

25 cm3 ? 

7) Odvážime 0,1356 g chloridu sodného, rozpustíme v destilovanej vode. Spotreba 

cca 0,1 mol .dm-3 roztoku AgNO3 bola 23,9 cm3. Vypočítajte presnú 

koncentráciu roztoku AgNO3 v mol . dm-3. 

8) Odvážime 0,0215 g KCl, rozpustíme v destilovanej vode, pridáme K2CrO4 

a titrujeme. Spotreba odmerného roztoku AgNO3 bola 21,8 cm3. Určte 

koncentráciu odmerného roztoku v mol . dm-3. 

9) Na prípravu 250 cm3 NaCl sme odvážili 1,5250 g NaCl. Z pripraveného roztoku 

sme pipetovali 20 cm3 a titrovali odmerným roztokom AgNO3, ktorého spotreba 

bola 20,5 cm3. Určte presnú molovú koncentráciu roztoku. 

10) Na stanovenie presnej koncentrácie odmerného roztoku AgNO3 sme pripravili 

zásobný roztok štandardu takto: 5,8766 g NaCl rozpustíme v destilovanej vode 

a doplníme na objem 1000 cm3. Z pripraveného roztoku pipetujeme 20 cm3 

a spotreba odmerného roztoku AgNO3 je 21,3 cm3. Vypočítajte presnú molovú 

koncentráciu odmerného roztoku AgNO3. 

11) Diferenčne odvážime 1,9955 g NaBr, rozpustíme v destilovanej vode 

a pripravíme 250 cm3 zásobného roztoku. Zo zásobného roztoku odpipetujeme 

25 cm3 a po pridaní indikátora titrujeme odmerným roztokom AgNO3, pričom 

jeho spotreba bola 24,8 cm3. Vypočítajte presnú koncentráciu odmerného 

roztoku. 
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12) Na analýzu sme pripravili 250 cm3 zásobného roztoku vzorky, z ktorého sme na 

titráciu odpipetovali 25 cm3.  Pri titrácii vzorky sme spotrebovali 19,5 cm3 

odmerného roztoku AgNO3  s koncentráciou 0,0998 mol . dm-3. Vypočítajte, 

koľko mg Cl- obsahuje zásobný roztok vzorky. 

13) Koľko mg Cl- a  % NH4Cl obsahuje vzorka, keď pri titrácii návažku 0,1936 g 

sme spotrebovali 19,2 cm3 roztoku AgNO3 s koncentráciou 0,0991 mol . dm-3. 

14) Odvážime 0,4852 g vzorky do 100 cm3 odmernej banky, rozpustíme a doplníme 

po  značku.  Z roztoku  odpipetujeme  25  cm3  a počas titrácie spotrebujeme 

18,5 cm3 AgNO3 s koncentráciou 0,0486 mol . dm-3. Vypočítajte % Cl- a % 

NaCl vo vzorke. 

15) Na analýzu soľanky odpipetujeme 20 cm3 vzorky, z ktorej pripravíme 500 cm3 

zásobného roztoku. Zo zásobného roztoku vzorky odpipetujeme 25 cm3, 

pridáme chroman draselný a titrujeme odmerným roztokom AgNO3 

s koncentráciou 0,0585 mol . dm-3. Spotreba odmerného roztoku bola 4,5 cm3 

AgNO3. Koľko mg NaCl obsahuje 1 dm3 soľanky ? 

16) Koľko g NaCl treba na vyzrážanie Ag+ katiónov z 20 cm3 0,1 mol . dm-3 roztoku 

AgNO3. 

17) Koľko % Br- obsahuje vzorka, ak z 250 cm3 zásobného roztoku , ktorý sme 

pripravili rozpustením 2,8 g NaBr, sme odpipetovali 25 cm3. Pri titrácii na 

indikátor K2CrO4 bola spotreba 0,0578 mol . dm-3 AgNO3 10,4 cm3. 

18) Pripravíme 0,2 dm3 zásobného roztoku NaCl. Do titračnej banky pipetujeme 

0,02 dm3 roztoku, ktorý titrujeme 0,0101 mol . dm-3 roztokom AgNO3, pričom 

jeho spotreba bola 22 cm3. Koľko mg Cl- obsahuje vzorka ? 

19) Koľko mg Br- obsahuje analyzovaná vzorka, keď spotreba 0,1012 mol . dm-3 

odmerného roztoku AgNO3 bola 16,3 cm3 ? 

20) Vypočítajte % SCN- v analyzovanej vzorke, keď pri titrácii 0,1232 g sme 

spotrebovali 10,5 cm3 0,1103 mol . dm-3 AgNO3. 

21) Pripravíme 200 cm3 zásobného roztoku KCl. Na titráciu s 0,0985 mol . dm-3 

AgNO3 odpipetujeme 20 cm3 zásobného roztoku. Spotreba odmerného roztoku 

je 24,6 cm3. Koľko mg Cl- obsahuje zásobný roztok vzorky ? 

22) Aká bude spotreba 0,1240 mol . dm-3 AgNO3, ak analyzovaná vzorka obsahuje 

86,7 mg Cl- ? 

23) Ku vzorke obsahujúcej 0,2266 g Cl- pridáme 30 cm3 AgNO3 s koncentráciou 

0,1121 mol . dm-3. Na spätnú titráciu použijeme 6,9 cm3 odmerného roztoku 
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KSCN s koncentráciou 0,1106 mol . dm-3. Vypočítajte, koľko % KCl obsahuje 

vzorka. 

24) Na  analýzu  chloridov  sme odvážili 2,6543 g vzorky, z ktorej sme pripravili 

250 cm3 zásobného roztoku. Na analýzu sme odpipetovali 25 cm3, ku ktorým 

sme pridali 35 cm3 AgNO3 s koncentráciou 0,1005 mol . dm-3. Pri spätnej titrácii 

sme spotrebovali 5,6 cm3 NH4SCN s koncentráciou 0,1001 mol . dm-3. 

Vypočítajte, koľko % Cl- obsahuje vzorka. 

25) Na analýzu chloridov v mlieku odvážime 10,0235 g mlieka, pridáme 10 cm3 

AgNO3 s koncentráciou 0,0987 mol . dm-3. Nadbytočné množstvo AgNO3 

titrujeme odmerným roztokom NH4SCN s koncentráciou 0,1005 mol . dm-3, 

pričom spotreba odmerného roztoku NH4SCN bola 6,1 cm3. Vypočítajte obsah 

Cl- v mlieku a výsledok udajte v mg Cl-/100 g mlieka. 
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3.3 Merkurimetria 
 
 

1) Vypočítajte návažok Hg(NO3)2 potrebný na prípravu 1000 cm3 odmerného 

roztoku s koncentráciou 0,025 mol . dm-3. 

2) Pripravte  250  cm3  odmerného  roztoku Hg(NO3)2 s približnou koncentráciou 

0,025 mol . dm-3. 

3) Vypočítajte, koľko g HgO a koľko cm3 64 % HNO3 potrebujeme na prípravu 

500 cm3 odmerného roztoku Hg(NO3)2 s koncentráciou 0,025 mol . dm-3. 

4) Vypočítajte  hmotnosť  HgO  a  objem  40 %  HNO3  s  1/5  nadbytkom HNO3 

na  prípravu  250  cm3  odmerného  roztoku  Hg(NO3)2 s koncentráciou cca 

0,025 mol . dm-3, ak ρ (40% HNO3) = 1,2466 g . cm-3. 

5) Pripravte 500 cm3 zásobného roztoku KBr na štandardizáciu odmerného roztoku 

Hg(NO3)2 s koncentráciou 0,025 mol . dm-3. 

6) Aké množstvo chloridu sodného potrebujete navážiť na prípravu 100 cm3 

štandardného roztoku, ktorý sa použije na štandardizáciu odmerného roztoku 

Hg(NO3)2 s koncentráciou 0,025 mol . dm-3. 

7) Vypočítajte, koľko g KCl musíme navážiť na prípravu 250 cm3 roztoku, ktorým 

oštandardizujeme odmerný roztok Hg(NO3)2 s  koncentráciou 0,025 mol . dm-3. 

8) Vypočítajte návažok NaCl zodpovedajúci 30 cm3 0,025 mol . dm-3 roztoku na 

štandardizáciu Hg(NO3)2. Návažok rozpustíme v destilovanej vode a titrujeme 

roztokom 0,025 mol . dm-3 Hg(NO3)2. Jeho spotreba bola 29,3 cm3. Vypočítajte 

presnú molovú koncentráciu odmerného roztoku. 

9) Na analytických váhach odvážite 0,7505 g NaCl a pripravíte 250 cm3 

štandardného roztoku. Zo štandardného roztoku odpipetujete 25 cm3 do titračnej 

banky a titrujete odmerným roztokom Hg(NO3)2. Priemerná spotreba odmerného 

roztoku bola 23,85 cm3. Vypočítajte presnú koncentráciu odmerného roztoku. 

10) Na stanovenie presnej koncentrácie odmerného roztoku Hg(NO3)2 pripravíme  

zásobný roztok štandardnej látky takto: 3,8765 g KCl p.a. rozpustíme 

v destilovanej vode a doplníme na objem 1000 cm3. Z pripraveného roztoku 

pipetujeme 20 cm3, pridáme nitroprusid sodný a titrujeme odmerným roztokom 

Hg(NO3)2, ktorého spotreba je 21,2 cm3. Aká je presná koncentrácia odmerného 

roztoku v mol . dm-3 ? 

11) Odvážime 0,4022 g NaCl a pripravíme 100 cm3 zásobného roztoku, z ktorého na 

štandardizáciu odpipetujeme 25 cm3. Paralelné spotreby odmerného roztoku 
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Hg(NO3)2 boli 28,8 cm3; 28,7 cm3 a 28,7 cm3. Vypočítajte molovú koncentráciu 

odmerného roztoku. 

12) Odvážime 5,6234 g vzorky a pripravíme 250 cm3 zásobného roztoku, z ktorého 

odpipetujeme  25 cm3.  Jednotlivé paralelné spotreby roztoku Hg(NO3)2 boli 

10,2 cm3 ; 10,3 cm3 a 10,3 cm3. Koncentrácia odmerného roztoku Hg(NO3)2 je 

0,0236 mol . dm-3. Vypočítajte, koľko % Cl- obsahuje vzorka. 

13) Zo vzorky chloridov pripravíte 250 cm3 zásobného roztoku roztoku. Z roztoku 

odpipetujete 25 cm3 do titračnej banky a titrujete odmerným roztokom 

Hg(NO3)2 s koncentráciou 0,0266 mol . dm-3. Spotreba odmerného roztoku bola 

11,8 cm3. Vypočítajte mg Cl- v zásobnom roztoku. 

14) Vypočítajte návažok vzorky jodidov, aby spotreba odmerného roztoku 

Hg(NO3)2 s koncentráciou 0,0237 mol . dm-3 bola 25 cm3. 

15) Odvážime 1,53 g vzorky, ktorú rozpustíme v destilovanej vode. Pri titrácii 

získaného  roztoku a za  prítomnosti  Votočkovho indikátora sme spotrebovali 

26 cm3 odmerného roztoku Hg(NO3)2 s koncentráciou 0,1980 mol .dm-3. 

Vypočítajte % KCl vo vzorke. 

16) Na stanovenie NH4Cl sme z 0,9438 g vzorky pripravili 100 cm3 zásobného 

roztoku. Z tohto roztoku sme na analýzu pipetovali 25 cm3, okyslili 1 cm3 

HNO3, pridali nitroprusid sodný a titrovali do ekvivalentného bodu odmerným 

roztokom Hg(NO3)2. Spotreba 0,0995 mol . dm-3 odmerného roztoku Hg(NO3 )2 

bola 17,2 cm3 . Vypočítajte % NH4Cl vo vzorke. 

17) Vypočítajte percentuálny obsah SCN- v analyzovanej vzorke, keď pri titrácii 

0,1432 g sme spotrebovali 12,4 cm3 0,0507 mol . dm-3 roztoku Hg(NO3)2. 

18) Odvážime 1,9389 g sublimátu do 100 cm3 odmernej banky. Po rozpustení 

a doplnení banky pipetujeme 25 cm3 roztoku. Titrujeme 0,2071 mol . dm-3 

NH4SCN na kamenec. Spotreba odmerného roztoku NH4SCN bola 16,6 cm3. 

Vypočítajte % HgCl2. 

19) Koľko mg Br- obsahuje 500 cm3 zásobného roztoku, z ktorého sme na 

stanovenie pipetovali 100 cm3. Odpipetované množstvo sme titrovali odmerným 

roztokom Hg(NO3)2 s koncentráciou 0,0261 mol . dm-3, ktorého spotreba bola 

8,5 cm3. 

20) Odpipetujeme 20 cm3 soľanky, z ktorej pripravíme 250 cm3 zásobného roztoku. 

Zo zásobného roztoku odpipetujeme 25 cm3, titrujeme odmerným roztokom 
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Hg(NO3)2, pričom spotreba bola 5,8 cm3. Koncentrácia odmerného roztoku bola 

0,0202 mol . dm-3. Vypočítajte, koľko mg NaCl obsahuje 1 dm3 soľanky. 
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3.4. Chelatometria 
 

1) Pripravte 500 cm3 odmerného roztoku CH – III s koncentráciou 0,05 mol . dm-3. 

2) Vypočítajte návažok CH – III (čistý) na prípravu 250 cm3 roztoku 

s koncentráciou 0,05 mol . dm-3. 

3) Diferenčne odvážime 4,8265 g CH – III (p.a.). Vypočítajte presnú koncentráciu 

odmerného roztoku CH – III, ak na prípravu 250 cm3 roztoku CH – III 

s koncentráciou 0,05 mol . dm-3 musíme presne odvážiť 4,653 g CH – III (p.a.). 

4) Koľko g CH – III navážime na prípravu 250 cm3 odmerného roztoku 

s koncentráciou 0,02 mol . dm-3 ? 

5) Vypočítajte návažok Bi(NO3)3 na prípravu 250 cm3 zásobného roztoku , ktorý 

použijeme na štandardizáciu odmerného roztoku CH – III s koncentráciou cca 

0,05 mol . dm-3. 

6) Koľko g Pb(NO3)2 musíme navážiť na prípravu 500 cm3 štandardného roztoku, 

ktorým oštandardizujeme roztok CH – III s  koncentráciou 0,05 mol . dm-3 ? 

7) Na štandardizáciu roztoku CH – III pripravíme 250 cm3 zásobného roztoku 

rozpustením 2,4835 g dusičnanu olovnatého v destilovanej vode. Odpipetujeme 

25 cm3 roztoku, pridáme urotropín, xylenolovú oranž a titrujeme odmerným 

roztokom  CH – III. Spotreby  odmerného roztoku boli 23,7 cm3; 23,8 cm3 

a 23,8 cm3. Vypočítajte koncentráciu odmerného roztoku CH – III v mol . dm-3. 

8) Diferenčne odvážime 9,8433 g dusičnanu bizmutitého, rozpustíme 

v destilovanej vode a pripravíme 500 cm3 zásobného roztoku, z ktorého na 

štandardizáciu odpipetujeme 25 cm3. Pridáme 2 cm3 HNO3, xylenolovú oranž 

a titrujeme odmerným roztokom CH – III, ktorého spotreba bola 25,7 cm3. 

Vypočítajte presnú molovú koncentráciu odmerného roztoku CH – III. 

9) Na analýzu odvážime 3,5479 g vzorky, z ktorej pripravíme 500 cm3 zásobného 

roztoku. Na titráciu odpipetujeme 100 cm3, pridáme destilovanú vodu, 

amoniakalný tlmivý roztok a eriochromovú čerň T. Titrujeme odmerným 

roztokom  CH – III  s koncentráciou 0,0495 mol . dm-3, ktorého spotreba bola 

11,3 cm3. Vypočítajte obsah horčíka vo vzorke v percentách. 

10) Analyzujeme 2,3856 g vzorky. Zo vzorky pripravíme 500 cm3 zásobného 

roztoku a  na  analýzu odpipetujeme 25 cm3.  Roztok  vzorky zriedime  vodou, 

pridáme  2 cm3  NaOH a   indikátor murexid. Titrujeme odmerným roztokom 
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CH – III, ktorého  koncentrácia  je  0,0389 mol . dm-3. Spotreba odmerného 

roztoku je 19,6 cm3. Vypočítajte % Ca vo vzorke. 

11) Zo  vzorky pripravíme  250 cm3  roztoku,  z ktorého na stanovenie pipetujeme 

20 cm3. Do titračnej banky pridáme tlmivý roztok a indikátor. Zmes titrujeme 

odmerným roztokom CH – III s koncentráciou 0,0506 mol . dm-3, ktorého 

spotreba bola 7,7 cm3. Vypočítajte, koľko mg vápnika obsahuje zásobný roztok 

vzorky. 

12) Vypočítajte spotrebu roztoku CH–III s presnou koncentráciou 0,0574 mol . dm-3, 

ak vzorka vody obsahuje 35,4 mg horčíka. 

13) Vypočítajte obsah vápnika v 100 cm3 zásobného roztoku, ak na analýzu 

odpipetujeme 20 cm3 a titrujeme odmerným roztokom CH – III s koncentráciou 

0,0518 mol . dm-3 za predpísaných podmienok. Spotreba odmerného roztoku je 

4,6 cm3. Výsledok vyjadrite v mg. 

14) Aká bude spotreba CH – III s koncentráciou 0,0591 mol . dm-3 na 1 dm3 vzorky, 

ak 100 cm3 vzorky obsahuje 49,13 mg vápnika ? 

15) 1,44 g vzorky rozpustíme v 500 cm3 odmernej banke a pripravíme zásobný 

roztok. Z roztoku odpipetujeme 25 cm3 a pri ich titrácii spotrebujeme 14,5 cm3 

odmerného roztoku CH – III s koncentráciou 0,02 mol . dm-3. Vypočítajte % Mg 

v analyzovanej vzorke. 

16) Vypočítajte, koľko miligramov vápnika obsahuje minerálna voda, ak spotreba 

0,0505 mol . dm-3 CH – III na murexid bola 3,2 cm3. 

17) Koľko mg CaO obsahovala vzorka vody, ak pri titrácii 25 cm3 vody na indikátor 

murexid bola spotreba 1,8 cm3 0,0543 mol . dm-3 CH – III. Výsledok udajte 

v mg CaO/ 1 dm3 vody. 

18) Pri titrácii 50 cm3 roztoku CuSO4 sme spotrebovali 25,8 cm3 odmerného roztoku 

CH – III, ktorý mal koncentráciu 0,0444 mol . dm-3. Vypočítajte, koľko g medi 

obsahuje 1 dm3 roztoku. 

19) Pri  titrácii  50 cm3 vody na indikátor eriochromová čerň T sme spotrebovali 

16,2 cm3 a na murexid 10,8 cm3 odmerného roztoku CH – III s koncentráciou 

0,0516 mol . dm-3. Vypočítajte, koľko mg MgO obsahuje 1 dm3 vody. 

20) 1,8644 g vzorky rozpustíme v 500 cm3 odmernej banke. Z pripraveného roztoku 

pipetujeme po 25 cm3 a titrujeme za prítomnosti xylenolovej oranže. Spotreba 

0,0182 mol . dm-3 roztoku CH – III bola 13,1 cm3. Vypočítajte percentuálny 

obsah bizmutu vo vzorke. 
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21) Na 100 cm3 vzorky vody pri titrácii na murexid bola spotreba 7,2 cm3 

odmerného roztoku CH – III s koncentráciou 0,0502 mol . dm-3 a na 

eriochromovú čerň T bola spotreba toho istého roztoku 10,8 cm3. Vypočítajte 

množstvo vápnika a horčíka vo vzorke. 

22) 1,0524 g cementu rozpustíme v HCl a pripravíme 500 cm3 zásobného roztoku. 

Na analýzu pipetujeme po 100 cm3 roztoku a titrujeme. Spotreba odmerného 

roztoku CH – III s koncentráciou 0,05 mol . dm-3 na EČT bola 6,4 cm3 a na M 

4,2 cm3. Vypočítajte percentuálny obsah vápnika a horčíka. 

23) 10 cm3 vzorky zriedime  destilovanou vodou, pridáme 50 cm3 odmerného 

roztoku CH – III s koncentráciou 0,0505 mol . dm-3, amoniakalný tlmivý roztok 

a EČT.  Prebytok CH – III titrujeme MgSO4 s koncentráciou 0,05 mol . dm-3, 

ktorého spotreba je 31,4 cm3. Koľko g Pb obsahuje 1 dm3 analyzovanej vzorky ? 

Pb2+ + H2Y2-→ PbY2- + 2 H+ 

H2Y2- + Mg2+ → MgY2- + 2 H+ 

24) 1,3222 g zliatiny rozpustíme v HNO3, roztok prenesieme do odmernej banky 

a pripravíme 500 cm3 zásobného roztoku.. Odpipetujeme 50 cm3, pridáme 

xylenolovú oranž, HNO3 a titrujeme. Spotreba 0,0205 mol . dm-3 roztoku CH – 

III bola 4,3 cm3. Pridáme urotropín a titrujeme, pričom spotreba je 7,7 cm3. 

Vypočítajte % Pb a Bi v zliatine. 
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3.5. Manganometria 
 

1) Koľko g KMnO4 treba navážiť na prípravu 0,5 dm3 odmerného roztoku 

s koncentráciou 0,02 mol . dm-3. 

2) Pripravte 1 dm3 odmerného roztoku KMnO4 s koncentráciou 0,02 mol . dm-3. 

3) Vypočítajte návažok KMnO4 na prípravu 250 cm3 odmerného roztoku KMnO4 

s koncentráciou 0,02 mol . dm-3. 

4) Vypočítajte návažok H2C2O4  . 2H2O potrebný na stitrovanie 15 cm3 roztoku 

KMnO4 s koncentráciou 0,02 mol . dm-3. 

5) Pripravte 0,5 dm3 zásobného roztoku Na2C2O4 potrebného na štandardizáciu 

odmerného roztoku KMnO4 s koncentráciou 0,02 mol . dm-3. 

6) Vypočítajte návažok As2O3 potrebného na prípravu 500 cm3 roztoku, ktorý 

použijeme na štandardizáciu 0,02 mol . dm-3 roztoku KMnO4. 

7) Pripravte 1000 cm3 zásobného roztoku H2C2O4 . 2 H2O na štandardizáciu 

KMnO4 s koncentráciou 0,02 mol . dm-3. 

8) Aký má byť návažok kyseliny šťaveľovej, aby spotreba KMnO4 

s koncentráciou 0,02 mol . dm-3 bola 30 cm3 ? 

9) Odvážime 6,3470 g H2C2O4 . 2 H2O a pripravíme 1 dm3 zásobného roztoku. 

Pri titrácii 25 cm3 zásobného roztoku sme spotrebovali 29,6 cm3 odmerného 

roztoku KMnO4. Určte presnú molovú koncentráciu odmerného roztoku. 

10) Na štandardizáciu odmerného roztoku KMnO4 odvážime 0,2465 g Na2C2O4, 

rozpustíme v destilovanej vode a titrujeme odmerným roztokom KMnO4, 

pričom jeho spotreba bola 32,4 cm3. Vypočítajte molovú koncentráciu. 

11) Vypočítajte návažok H2C2O4 . 2 H2O na stitrovanie 20 cm3 odmerného roztoku 

KMnO4 s koncentráciou 0,0196 mol . dm-3. 

12) 1,45 g Mohrovej soli rozpustíme v prevarenej destilovanej vode, pridáme 

kyselinu sírovú, kyselinu fosforečnú a titrujeme odmerným roztokom KMnO4 

do ekvivalentného bodu. Spotreba odmerného roztoku KMnO4 bola 22,6 cm3. 

Vypočítajte presnú koncentráciu odmerného roztoku v mol . dm-3. 

13) Na prípravu 500 cm3 zásobného roztoku sme odvážili 3,7147 g kyseliny 

šťaveľovej. Na titráciu 25 cm3 tohto roztoku sme spotrebovali 24,8 cm3 

odmerného roztoku KMnO4. Vypočítajte presnú molovú koncentráciu 

odmerného roztoku. 
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14) Aká   bude  spotreba  odmerného roztoku KMnO4 s presnou koncentráciou 

0,02 mol . dm-3 na stitrovanie 0,12285 g H2C2O4 . 2 H2O ? 

15) Na manganometrické stanovenie železa sme odvážili 10,1354 g železnej rudy. 

Rudu sme previedli do roztoku a pripravili 250 cm3 zásobného roztoku vzorky, 

z ktorého sme odpipetovali 25 cm3. Spotreba odmerného roztoku KMnO4 

s koncentráciou 0,0215 mol . dm-3 bola 3,2 cm3. Vypočítajte % železa v rude. 

16) 5 cm3 vzorky zriedime v 500 cm3 odmernej banke. Z pripraveného roztoku 

odpipetujeme 25 cm3 a pri ich titrácii spotrebujeme 5,3 cm3odmerného roztoku 

KMnO4 s koncentráciou 0,0204 mol . dm-3. Vypočítajte, koľko g FeCl2 

obsahuje 1 dm3 pôvodnej vzorky. 

17) Na analýzu odvážime 2,8752 g vzorky. Pripravíme 250 cm3 zásobného roztoku 

a na titráciu odpipetujeme 25 cm3. Vypočítajte, koľko % H2O2 obsahuje 

analyzovaná vzorka, ak spotreba 0,0218 mol . dm-3 KMnO4 bola 4,5 cm3. 

18) Koľko cm3 odmerného roztoku KMnO4 s koncentráciou 0,02 mol . dm-3 

potrebujeme na oxidáciu Fe2+ z návažku 0,8 g železnej rudy obsahujúcej 60 % 

Fe ? 

19) Odvážime 7,5234 g vzorky železnatej rudy, z ktorej pripravíme 250 cm3 

roztoku. Na titráciu 25 cm3 sme spotrebovali 4,1 cm3 0,0198 mol . dm-3 

KMnO4. Vypočítajte % Fe vo vzorke. 

20) Zo vzorky železnatých solí sme pripravili 500 cm3 zásobného roztoku, 

z ktorého sme na analýzu odpipetovali 25 cm3. Spotreba odmerného roztoku 

KMnO4 s koncentráciou 0,0225 mol . dm-3 bola 3,7 cm3. Vypočítajte mg 

železa v zásobnom roztoku vzorky. 

21) Vypočítajte, koľko mg Na2O2 obsahuje analyzovaná vzorka, ak pri jej titrácii 

sme spotrebovali 9,1 cm3 odmerného roztoku KMnO4, ktorého koncentrácia je 

0,036 mol . dm-3. 

22) 20 cm3 vzorky zriedime v 1000 cm3 odmernej banke. Na stanovenie 

odpipetujeme 100 cm3 a titrujeme odmerným roztokom KMnO4 

s koncentráciou 0,0183 mol . dm-3. Spotreba odmerného roztoku KMnO4 bola 

4,6 cm3. Vypočítajte, koľko mg H2O2 obsahuje 1 dm3 pôvodnej vzorky. 

23) Koľko g NO2
- obsahuje analyzovaná vzorka, ak na 10 cm3 odmerného roztoku 

KMnO4 s koncentráciou 0,0211 mol . dm-3 sme spotrebovali 12 cm3 

analyzovanej vzorky ? Výsledok udajte v mg NO2
-/1 dm3 vzorky. 
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24) 5 g analyzovanej vzorky rozpustíme do 1 dm3 banky. Pri titrácii 25 cm3 

odmerného roztoku KMnO4 s koncentráciou 0,0195 mol . dm-3 sme 

spotrebovali 23,3 cm3 zásobného roztoku vzorky. Koľko % KNO2 obsahuje 

vzorka ? 

25) Vypočítajte,  koľko  cm3  odmerného   roztoku  KMnO4 s koncentráciou 

0,0276 mol .dm-3 spotrebujeme na titráciu 0,6340 g 15 % H2O2 ? 

26) Z 15 g zelenej skalice sme pripravili 250 cm3 zásobného roztoku. Na 

stanovenie pipetujeme po 50 cm3 roztoku. Spotreba 0,1024 mol . dm-3 KMnO4 

bola 30,5 cm3. Vypočítajte percentuálny obsah železa, oxidu železnatého 

a síranu železnatého v zelenej skalici. 

27) Odvážili sme 10 g K4[Fe(CN)6] na 1000 cm3 zásobného roztoku. Na 

odpipetovaných 50 cm3 sme spotrebovali 11,4 cm3 odmerného roztoku 

KMnO4, ktorého koncentrácia je 0,1072 mol .dm-3. Vypočítajte % Fe v žltej 

krvnej soli. 

5 [Fe(CN)6] 4- + MnO4
- + 8 H+ → 5 [Fe(CN)6] 3- + Mn2+ + 4 H2O  

28) Navážili sme 0,6220 g FeSO4 a na jeho oxidáciu sme spotrebovali 20 cm3 

0,1021 mol . dm-3 KMnO4. Koľko % Fe obsahuje vzorka ? 

29) 0,2435 g dolomitu prevedieme do roztoku a vápenaté soli vyzrážame ako 

CaC2O4. Po  prefiltrovaní  zrazeniny, rozpustení  v  H2SO4  a pri titrácii 

roztoku sme spotrebovali 21,1 cm3 odmerného roztoku KMnO4 

s koncentráciou 0,02 mol .dm-3. Vypočítajte % CaCO3 vo vzorke. 

Ca2+ + C2O4
2- → CaC2O4 ↓ 

CaC2O4 + H2SO4 → CaSO4 + H2C2O4 

5 H2C2O4 + 2 KMnO4 + 3 H2SO4 → 2 MnSO4 + K2SO4 + 10 CO2 + 8 H2O 

30) 0,2212 g MnO2 a 0,4777 g H2C2O4 . 2 H2O s H2SO4 zohrievame do 

rozpustenia MnO2. Nezreagovanú H2C2O4 stitrujeme s 35,8 cm3 odmerného 

roztoku KMnO4 s koncentráciou 0,02 mol . dm-3. Koľko % MnO2 obsahuje 

vzorka ? 

MnO2 + H2C2O4 → 2 CO2 + MnO + H2O 

    5 H2C2O4 + 2 KMnO4 + 3 H2SO4 → 2 MnSO4 + K2SO4 + 10 CO2 + 8 H2O 

31) Pri manganometrickom stanovení H2C2O4 sme odvážili 1,5665 g vzorky, ktorú 

po rozpustení titrujeme 0,2004 mol . dm-3 KMnO4. Spotreba odmerného 

roztoku bola 26,7 cm3. Vypočítajte % H2C2O4 vo vzorke. 
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32) Vypočítajte   množstvo  PbO2   v miligramoch vo  vzorke  mínia  Pb3O4,  keď  

po  jeho rozpustení v horúcej HNO3 sme pridali k vylúčenému PbO2 20 cm3 

0,2 mol . dm-3 H2C2O4 a spotreba 0,02 mol . dm-3 KMnO4 na spätnú titráciu 

bola 25 cm3.  

Pb3O4 + 4 HNO3 → 2 Pb(NO3)2 + PbO2 + 2 H2O 

PbO2 + H2C2O4 → 2 CO2 + H2O + PbO 

5 H2C2O4 + 2 KMnO4 + 3 H2SO4 → 2 MnSO4 + K2SO4 + 10 CO2 + 8 H2O 

33) Odvážime 0,2332 g jemného práškového burelu do titračnej banky. Pridáme 

0,9535 g H2C2O4 . 2 H2O, 10 cm3 kyseliny sírovej a po rozpustení titrujeme 

0,1 mol . dm-3 KMnO4. Spotreba odmerného roztoku KMnO4 bola 21,3 cm3. 

Vypočítajte % MnO2. 

34) Návažok 0,2345 g železnej rudy rozpustíme v HCl. Železité soli zredukujeme. 

Pri  titrácii  získaného roztoku  spotreba odmerného  roztoku  KMnO4 bola 

21,1 cm3 a jeho koncentrácia je 0,0242 mol . dm-3. Vypočítajte % Fe v rude. 

35) 8,8569 g rudy rozpustíme v HCl a roztok titrujeme odmerným roztokom 

KMnO4 s koncentráciou 0,9568 mol . dm-3. Spotreba odmerného roztoku je 

29,6 cm3. Zistite, či železná ruda je vhodná na výrobu surového železa, ak 

minimálny obsah železa v rude má byť 85 %. 
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3.6 Jodometria 
 

1) Vypočítajte návažok Na2S2O3 na prípravu 500 cm3 odmerného roztoku 

s koncentráciou 0,1 mol . dm-3. 

2) Pripravte 1000 cm3 odmerného roztoku Na2S2O3 s približnou koncentráciou 

0,01 mol . dm-3. 

3) Koľko g Na2S2O3 musíme odvážiť na prípravu 250 cm3 odmerného roztoku 

s koncentráciou roztoku cca 0,05 mol . dm-3. 

4) Pripravte 400 cm3 odmerného roztoku Na2S2O3 s koncentráciou 0,1 mol . dm-3. 

5) Koľko g I2 odvážime na prípravu 500 cm3 odmerného roztoku s koncentráciou 

0,05 mol . dm-3 ? 

6) Pripravte 1000 cm3 odmerného roztoku I2 s koncentráciou 0,05 mol . dm-3. 

7) Vypočítajte návažok KBrO3 na prípravu 250 cm3 zásobného roztoku štandardu, 

ktorý použijeme na štandardizáciu odmerného roztoku Na2S2O3 s približnou 

koncentráciou 0,1 mol . dm-3. 

8) Pripravte 1000 cm3 zásobného roztoku KBrO3 , ktorým oštandardizujete 

odmerný roztok Na2S2O3 s koncentráciou 0,1 mol . dm-3. 

9) Aký  musí  byť  návažok  KBrO3, aby  spotreba  0,1  mol . dm-3 Na2S2O3 bola 

25 cm3 ? 

10) Koľko g K2Cr2O7 musíme odvážiť na prípravu 500 cm3 zásobného roztoku na 

štandardizáciu odmerného roztoku Na2S2O3 s koncentráciou 0,05 mol . dm-3 ? 

11) Pripravte 1000 cm3 K2Cr2O7 na štandardizáciu odmerného roztoku Na2S2O3 

s približnou koncentráciou 0,1 mol . dm-3. 

12) Vypočítajte návažok KIO3 na stitrovanie 30 cm3 odmerného roztoku  Na2S2O3 

s koncentráciou cca 0,1 mol . dm-3 . 

13) 0,1425 g K2Cr2O7 rozpustíme vo vode, pridáme KI, HCl a necháme reagovať. 

Uvoľnený jód stitrujeme 25,1 cm3 odmerného roztoku Na2S2O3. Určte 

koncentráciu odmerného roztoku. 

14) 0,7225 g KBrO3 rozpustíme vo vode a pripravíme 250 cm3 roztoku, z ktorého na 

titráciu odpipetujeme 25 cm3. Pridáme KI a HCl a uvoľnený jód titrujeme 

odmerným roztokom Na2S2O3 na škrobový maz. Spotreba odmerného roztoku 

bola 23,6 cm3. Vypočítajte koncentráciu roztoku Na2S2O3 v mol . dm-3. 

15) Na štandardizáciu roztoku Na2S2O3 pripravíme 1000 cm3 zásobného roztoku 

rozpustením 2,6548 g KBrO3. Na titráciu odpipetujeme 25 cm3 a za 
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predpísaných podmienok titrujeme odmerným roztokom Na2S2O3, pričom jeho 

spotreba bola 22,7 cm3. Vypočítajte molovú koncentráciu odmerného roztoku. 

16) 1,3896 g KBrO3 rozpustite v 500 cm3 odmernej banke a doplníte po značku. Na 

štandardizáciu odpipetujete 25 cm3 roztoku KBrO3 a po pridaní KI a okyslení 

HCl titrujete odmerným roztokom Na2S2O3. Spotreba odmerného roztoku je 

26,4 cm3. Vypočítajte koncentráciu roztoku Na2S2O3 v mol . dm-3. 

17) Pri titrácii 25 cm3 odmerného roztoku KMnO4 s koncentráciou 0,02 mol . dm-3 

za podmienok štandardizácie sme spotrebovali 23,9 cm3 roztoku Na2S2O3. Určte 

koncentráciu Na2S2O3. 

2 MnO4
- + 10 I - + 16 H+ → 5 I2 + 2 Mn2+ + 8 H2O 

             5 I2 + 10 S2O3
2- → 10 I - + 5 S4O6

2- 

18) Vypočítajte  koncentráciu  odmerného roztoku I2, ak pri titrácii 30 cm3 roztoku 

I2 sme spotrebovali 30,5 cm3 odmerného roztoku Na2S2O3 s koncentráciou 

0,1006 mol . dm-3. 

19) Aká je  koncentrácia  odmerného  roztoku I2, ak na 25 cm3 sme spotrebovali 

26,1 cm3 odmerného roztoku Na2S2O3 s koncentráciou 0,1025 mol . dm-3. 

20) Na stanovenie H2O2 sme pripravili 400 cm3 zásobného roztoku vzorky a na 

titráciu  odpipetovali  10 cm3.  Spotreba  odmerného  roztoku  Na2S2O3 bola 

12,3 cm3 a jeho koncentrácia 0,1124 mol . dm-3. Vypočítajte mg H2O2 

v zásobnom roztoku vzorky. 

21) Na analýzu sme odvážili 0,3256 g vzorky peroxidov. Vzorku sme analyzovali 

za  podmienok stanovenia, pričom spotreba 0,1027 mol . dm-3 Na2S2O3 bola 

14,6 cm3. Vypočítajte % H2O2 vo vzorke. 

22) 1 g H2O2 analyzujeme v prostredí H2SO4 a po pridaní KI. Vytesnený jód 

titrujeme 17,3 cm3 odmerného roztoku Na2S2O3 s koncentráciou 0,1 mol . dm-3. 

Vypočítajte, koľko percentný H2O2 sme analyzovali. 

23) Pri jodometrickom stanovení H2O2 sme odvážili 0,9064 g vzorky. Spotreba 

0,1015 mol . dm-3 Na2S2O3 bola 14 cm3. Vypočítajte % H2O2. 

24) Z analyzovaného roztoku H2O2 o hustote 1,026 g . cm-3 odpipetujeme 10 cm3 

a zriedime v 100 cm3 odmernej banke. K 20 cm3 zásobného roztoku pridáme 

KI, HCl a uvoľnený jód sme stitrovali 15 cm3 0,1023 mol . dm-3 Na2S2O3. 

Vypočítajte percentuálny obsah H2O2 vo vzorke. 

25) Vypočítajte percentá H2O2 vo vzorke, ak 25 cm3 analyzovanej vzorky 

s hustotou 1  g . cm-3 zriedime na objem 500 cm3. K odpipetovaným 25 cm3 
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zásobného roztoku sme po zalkalizovaní NaOH pridali 50 cm3 roztoku I2 

s koncentráciou 0,05 mol . dm-3. Pri spätnej titrácii na nezreagovaný jód sme 

spotrebovali 22,4 cm3 Na2S2O3 s koncentráciou 0,1 mol . dm-3. 

26) 0,1230 g formaldehydu analyzujeme v alkalickom prostredí. Po pridaní NaOH 

a 40 cm3 roztoku I2 s koncentráciou 0,05 mol . dm-3 necháme obsah titračnej 

banky zreagovať. Nespotrebovaný jód v prostredí HCl stitrujeme 2,9 cm3 

roztoku Na2S2O3 s koncentráciou 0,1 mol . dm-3. Vypočítajte % HCOH vo 

vzorke. 

HCOH + I2 + 3 NaOH → HCOONa + 2 NaI + 2H2O 

NaI + NaIO + HCl → I2 + 2 NaCl + H2O 

  I2 + 2 Na2S2O3 → 2 NaI + Na2S4O6  

27) Zistite množstvo H2S vo vzduchu, keď ku 100 cm3 vzduchu, ktoré sme 

pretrepali s roztokom octanu  kademnatého pridáme 10  cm3 roztoku I2 

s koncentráciou 0,05 mol . dm-3 v prostredí HCl. Prebytok I2 titrujeme 8,5 cm3 

odmerného roztoku  Na2S2O3 s koncentráciou  0,1 mol . dm-3.  Výsledok  

vyjadrite v g H2S/ 1 m3 vzduchu. 

H2S + I2 → S + 2 I - + 2 H+ 

  I2 + 2 S2O3
2- → 2 I - + S4O6

2-  

28) Zistite percento I2 v jódovej tinktúre, keď na titráciu 5 cm3 tinktúry s hustotou 

0,826 g . cm-3 sme spotrebovali 32,5 cm3 0,1 mol . dm-3 Na2S2O3. 

29) Pri jodometrickom stanovení siričitanov sme odvážili 20 g skúmanej látky na 

prípravu 500 cm3 roztoku. Z roztoku sme odpipetovali 25 cm3, ku ktorým sme 

pridali 45 cm3 0,1 mol . dm-3 roztoku I2. Pri spätnej titrácii na nezreagovaný I2 

sme spotrebovali 2,5 cm3 0,1 mol . dm-3 Na2S2O3. Vypočítajte % Na2SO3. 

Na2SO3 + I2 + H2O → 2 NaI + H2SO4 

  I2 + 2 Na2S2O3 → 2 NaI + Na2S4O6 

30) Vypočítajte   spotrebu   odmerného   roztoku   Na2S2O3   s  koncentráciou 

0,1068 mol . dm-3 na stitrovanie 36,4 mg H2O2. 

31) Koľko gramov 15 % H2O2   musíme   navážiť na stanovenie, aby spotreba 

0,1486 mol .dm-3 Na2S2O3 bola 30 cm3 ? 
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3.7. Bichromatometria 
 

1) Vypočítajte návažok K2Cr2O7 na prípravu 500 cm3 odmerného roztoku 

s koncentráciou 0,02 mol . dm-3. 

2) Pripravte 1 dm3 odmerného roztoku K2Cr2O7 s koncentráciou 0,02 mol . dm-3. 

3) Koľko g K2Cr2O7 treba navážiť na prípravu  250 cm3 odmerného roztoku 

s koncentráciou 0,02 mol . dm-3? 

4) Vypočítajte   koncentráciu  odmerného   roztoku   K2Cr2O7, ak na prípravu 

500 cm3 sme odvážili 2,8726 g K2Cr2O7 p.a. 

5) Na prípravu 1 dm3 0,02 mol .dm-3 odmerného roztoku K2Cr2O7 musíme 

presne odvážiť 5,88368 g. Vypočítajte koncentráciu odmerného roztoku , ak 

sme diferenčne odvážili 5,6424 g . 

6) Vypočítajte, koľko g Fe obsahuje  analyzovaná  vzorka, ak  pri  jej  titrácii 

sme  spotrebovali  6,3 cm3  odmerného  roztoku K2Cr2O7 s  koncentráciou 

0,02 mol . dm-3. 

7) Pri analýze oxidu železa neznámeho zloženia bolo v roztoku z  0,1234 g 

zredukované všetko železo na železnatú soľ a stitrované odmerným roztokom 

K2Cr2O7 s koncentráciou 0,0175 mol . dm-3. Spotreba odmerného roztoku bola 

14,72 cm3. Určte vzorec analyzovaného oxidu. 

8) 0,9654 g železnej rudy analyzujeme podľa Knoppa. Pri titrácii rozpusteného 

návažku železnej rudy sme spotrebovali 14,5 cm3 odmerného roztoku 

s koncentráciou 0,05 mol . dm-3. Vypočítajte % Fe v železnej rude. 

9) Vypočítajte, koľko mg Fe2+ solí obsahuje 500 cm3 zásobného roztoku vzorky, 

ak na titráciu odpipetujeme 10 cm3 roztoku, ktorý titrujeme odmerným 

roztokom K2Cr2O7 s koncentráciou 0,0212 mol . dm-3. Spotreba odmerného 

roztoku K2Cr2O7 je 8,1 cm3. 

10) Koľko g vzorky FeCl2 musíme navážiť, aby spotreba 0,02 mol . dm-3 roztoku 

K2Cr2O7 bola 14 cm3. 

11) Vypočítajte, koľko cm3 odmerného roztoku K2Cr2O7 spotrebujeme na titráciu 

0,4326 g vzorky Fe2+ . 

12) Stanovte percentuálny obsah FeSO4 v zelenej skalici, ak na analýzu navážite 

1,7436 g vzorky a pripravíte z nej 250 cm3 zásobného roztoku. Z roztoku 

odpipetujete 25 cm3  a titrujete 0,0145 mol . dm-3 K2Cr2O7 do ekvivalentného 

bodu, ktorý je pri spotrebe 10,4 cm3.  
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13) Z 20 cm3 vzorky Fe2+ soli pripravíme 500 cm3 zásobného roztoku. Na analýzu 

odpipetujeme 25 cm3 a titrujeme 0,02 mol . dm-3  K2Cr2O7 na difenylamín. Pri 

titrácii  spotrebujeme 6,5 cm3 odmerného roztoku K2Cr2O7. Vypočítajte, 

koľko mg Fe obsahuje 250 cm3 pôvodnej vzorky. 

14) Koľko cm3 odmerného roztoku K2Cr2O7 s koncentráciou 0,2 mol . dm-3 

potrebujeme na oxidáciu Fe2+ z návažku 0,5 g železnej rudy obsahujúcej 50 % 

Fe ? 

15) Odvážime 6,5 g vzorky Fe2+ soli, z ktorej pripravíme 500 cm3 zásobného 

roztoku. Na titráciu 25 cm3 spotrebujeme 5,7 cm3 odmerného roztoku K2Cr2O7 

s koncentráciou 0,01 mol . dm-3. Koľko % Fe obsahuje vzorka ? 
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4 ANALÝZY V POTRAVINÁRSTVE 
 
 
Príklad 1  Vypočítajte titračnú kyslosť mlieka podľa Soxhleta – Henkela, ak na 

odpipetovaných 50 cm3 mlieka ste spotrebovali 3,4 cm3 odmerného roztoku NaOH 

s koncentráciou 0,2368 mol . dm-3. 

 

Riešenie: 

V(mlieko) = 50 cm3  

V(NaOH) = 3,4 cm3 

c(NaOH) = 0,2368 mol . dm-3 
o SH = ? cm3 0,25 mol . dm-3 NaOH/ 100 cm3 mlieka 

 

   H3O+ + OH - ↔ 2 H2O 

Pri výpočte vychádzame z definície titračnej kyslosti podľa Soxhleta – Henkela, 

ktorá  je   daná   spotrebou   v   cm3   odmerného   roztoku  NaOH   s  koncentráciou 

0,25 mol . dm-3 na zneutralizovanie kyslých zložiek v 100 cm3 mlieka, reps. 100 g 

mliečneho výrobku. 

Z toho vyplýva, že : 

 

 o SH = V (NaOH)
3.25,0 −dmmol   

 

Spotrebu 0,2368 mol .dm-3 NaOH musíme prepočítať na spotrebu 0,25 mol . dm-3 

NaOH. 

Vychádzame zo vzťahu: 
 
 c1 . V1 = c2 . V2 

 0,2368 mol . dm-3 . 0,0034 dm3 = 0,25 mol . dm-3 . V2       / : 0,25 

 V2 = 3

33

.25,0
0034,0..2368,0
−

−

dmmol
dmdmmol  = 0,00322 dm3 = 3,22 cm3 

Spotrebu NaOH vynásobíme 2, aby sme ju prepočítali na 100 cm3 mlieka. 

 o SH = V(NaOH) . 2 = 3,22 cm3 . 2 = 6,44 cm3 

 

Titračná kyslosť mlieka je 6,44 o SH. 
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Príklad 2  Do kužeľovej banky odvážime 10,1265 g múky, z ktorej  pripravíme vodnú 

suspenziu. Túto suspenziu titrujeme odmerným roztokom NaOH s koncentráciou 

0,1038 mol . dm-3, pričom jeho spotreba je 5,9 cm3. Vypočítajte kyslosť múky 

s prepočtom na 90 % sušinu. 

 

Riešenie: 

m(vz) = 10,1265 g múky 

V(NaOH) = 5,9 cm3 = 0,0059 dm3 

c(NaOH) = 0,1038 mol . dm-3 

ps = 90 % 

Xk = ? cm3 1 mol . dm-3 NaOH/ 100 g  

 

Kyslosť múky(strúhanky)  je daná spotrebou v cm3 odmerného roztoku NaOH 

s koncentráciou  1 mol . dm-3 na 100 g. 

 

Spotrebu 0,1038 mol . dm-3 NaOH musíme prepočítať na spotrebu 1 mol . dm-3 NaOH. 

Vychádzame zo vzťahu: 

  c1 . V1 = c2 . V2 

          0,1038 mol . dm-3 . 0,0059 dm3 = 1 mol . dm-3 . V2         /: 1 

 V2 = 3

33

.1
0059,0..1038,0

−

−

dmmol
dmdmmol = 0,61. 10-3 dm3 = 0,61 cm3 

 

    10,1265 g múky ...................... 0,61 cm3 NaOH (c= 1 mol . dm-3) 

    100 g múky .............................  Xk cm3 

  

 Xk  = 
g
cmg

1265,10
61,0.100 3

 = 6,02 cm3 1 mol . dm-3 NaOH 

 

Prepočet kyslosti na sušinu múky  

 Xk,s = Xk . 
302,6100 cm

ps

= . 
%90
%100 = 6,69 cm3 

 

Kyslosť múky prepočítaná na sušinu je 6,69 cm3 1 mol . dm-3 NaOH/100 g múky.
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Príklad 3  Na stanovenie sušiny odvážime 9,6573 g strúhanky, ktorú sušíme pri teplote 

130 o C počas 1 hodiny. Hmotnosť vysušenej strúhanky je 9,0862 g. Vypočítajte sušinu 

strúhanky a výsledok udajte v percentách. 

 

Riešenie: 

m1 = 9,6573 g strúhanky 

m2 = 9,0862 g suchej strúhanky 

ps = ? % 

 

Z daných údajov najprv vypočítame množstvo vlhkosti v strúhanke. 

  mvlh = m1 – m2  

 mvlh = 9,6573 g – 9,0862 g = 0,5711 g 

 

Potom vypočítame % vlhkosti v strúhanke 

 pvlh = %100.
vz

vlh

m
m

 

 pvlh = %100.
6573,9
5711,0

g
g  = 5,91 % 

Sušina je zvyšok po vysušení strúhanky, preto pre % sušiny platí: 

 ps = 100 – pvlh  

 ps = 100 – 5,91 = 94,09 % 

Strúhanka obsahuje 94,09 % sušiny. 

 

Príklad 4  Do titračnej banky odpipetujeme 100 cm3 mlieka, pridáme fenolftaleín 

a zneutralizujeme kyslé zložky v mlieku odmerným roztokom NaOH s koncentráciou 

0,2465 mol . dm-3. Po neutralizácii pridáme formaldehyd a mlieko opäť titrujeme 

NaOH, ktorého druhá spotreba je 7,1 cm3. Vypočítajte percento bielkovín v mlieku, ak 

hustota mlieka je 1,0316 g . cm-3. 

 

Riešenie: 

V(mlieko) = 100 cm3  ;  ρ (mlieko) = 1,0316 g . cm-3 

V(NaOH) = 7,1 cm3 = 0,0071 dm3 

c(NaOH) = 0,2465 mol . dm-3 

pb = ? % 
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Druhá spotreba NaOH je tzv. aldehydové číslo . 

1 cm3 0,25 mol . dm-3 NaOH = 1 aldehydové číslo, ktoré zodpovedá 0,0758 g 

bielkovinového dusíka. 

 

Hmotnosť bielkovinového dusíka vypočítame podľa vzťahu: 

 m(N) = V(NaOH)0,25 mol . dm
3−

. 0,0758  

 

Obsah bielkovín vypočítame podľa vzťahu: 

 pb = 
ρ

38,6).(Nm  

 

Do vzťahu na výpočet hmotnosti bielkovinového dusíka musíme prepočítať spotrebu 

odmerného roztoku NaOH na spotrebu s predpísanou koncentráciou. 

 

 c1 . V1 = c2 . V2  ⇒     V2 = 
2

11.
c
Vc  

Spotreba 0,25 mol. dm-3 NaOH bude: 

 V2 = 3

33

.25,0
0071,0..2465,0
−

−

dmmol
dmdmmol = 0,007 dm3 = 7 cm3 0,25 mol .dm-3 NaOH 

  

Hmotnosť bielkovinového dusíka : 

m(N) = V(NaOH) . 0,0758 = 7 . 0,0758 = 0,5306 g 

Obsah bielkovín: 

 pb = 
0316,1

38,6.5306,038,6).(
=

ρ
Nm = 3,28 % 

Mlieko obsahuje 3,28 hm. % bielkovín 

 

 

ÚLOHY  

 
1) Odpipetujeme 25 cm3 mlieka, pridáme fenolftaleín a titrujeme odmerným 

roztokom NaOH s koncentráciou 0,25 mol . dm-3. Spotreba odmerného roztoku 

bola 1,6 cm3. Vypočítajte titračnú kyslosť mlieka. 
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2) Na stanovenie titračnej kyslosti mlieka odpipetujeme 50 cm3 mlieka a titrujeme 

za predpísaných podmienok. Spotreba 0,2348 mol . dm-3 NaOH bola 3,8 cm3. 

Udajte titračnú kyslosť mlieka v o SH. 

3) Odpipetujeme 50 cm3 mlieka a titrujeme odmerným roztokom NaOH 

s koncentráciou 0,2543 mol . dm-3. Jeho spotreba bola 4,6 cm3. Zistite, či surové 

kravské mlieko je vhodné na ďalšie spracovanie. 

4) Do titračnej banky navážime 25 g upravenej vzorky nanukovej torty a po pridaní 

75 cm3 vody a 2 cm3 2 % fenolftaleínu roztok titrujeme odmerným roztokom 

NaOH s koncentráciou 0,25 mol . dm-3. Pri titrácii spotrebujeme 1,9 cm3 

odmerného roztoku. Vypočítajte titračnú kyslosť v o Soxhleta – Henkela. 

5) Odvážime 50 g rozmixovanej vzorky bieleho jogurtu a titračnú kyslosť 

stanovujeme za podmienok metódy Soxhleta – Henkela. Spotreba odmerného 

roztoku NaOH je 3,6 cm3 a jeho koncentrácia je 0,2216 mol . dm-3 Vypočítajte 

titračnú kyslosť jogurtu. 

6) Odvážime 10,1011 g vzorky strúhanky. Pridáme 100 cm3 destilovanej vody 

a zmes intenzívne miešame. Po premiešaní vzorky pridáme fenolftaleín 

a titrujeme odmerným roztokom NaOH s koncentráciou 0,0901 mol . dm-3, 

ktorého spotreba je 5,9 cm3. Vypočítajte kyslosť strúhanky v cm3 1 mol . dm-3 

NaOH / 100 g. 

7) Na stanovenie kyslosti strúhanky sú tieto návažky a spotreby 0,1026 mol . dm-3 

NaOH: 

m1 = 10,0230 g  V1 = 5,2 cm3   

            m2 = 10,0550 g  V2 = 5,7 cm3  

            m3 = 10,1264 g  V3 = 6,2 cm3         

            Vypočítajte priemernú kyslosť strúhanky. 

8) Vypočítajte kyslosť strúhanky, ak na návažok 10,2485 g strúhanky spotreba 

0,5218 mol . dm-3 NaOH bola 2,1 cm3. 

9) Do kužeľovej banky odvážime 9,8963 g múky, z ktorej pripravíme vodnú 

suspenziu. Necháme 30 minút vylúhovať a po uplynutí času titrujeme 

odmerným roztokom NaOH s koncentráciou 0,1070 mol . dm-3. Spotreba na 

návažok vzorky múky bola 3,1 cm3. Vypočítajte kyslosť múky a výsledok 

prepočítajte na 87 % sušinu múky. 

10) Z múky obsahujúcej 10,3 % vlhkosti odvážime 12,4009 g a pripravíme vodnú 

suspenziu. Vodnú suspenziu titrujeme odmerným roztokom NaOH 
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s koncentráciou 0,4138 mol . dm-3, ktorého spotreba je 2,6 cm3. Vypočítajte 

kyslosť múky prepočítanú na sušinu. 

11) Na stanovenie sušiny odvážime 10,5189 g strúhanky. Strúhanku sušíme 1 

hodinu pri teplote 130 o C. Hmotnosť vysušenej strúhanky bola 9,7456 g. 

Vypočítajte sušinu strúhanky.   

12) Vysušenú hliníkovú vysušovačku s hmotnosťou 22,8644 g naplníme múkou 

a zvážime. Vysušovačka s múkou váži 32,8470 g. Múku sušíme za predpísaných 

podmienok a po vysušení hmotnosť vysušovačky s múkou bola 31,7730 g. 

Vypočítajte sušinu múky. 

13) Pri stanovení sušiny múky sa zistilo, že 11,5649 g múky obsahovalo 2,8946 g 

vlhkosti. Určte, či je múka vhodná na ďalšie spracovanie, ak minimálny obsah 

sušiny má byť 85 %. 

14) 9,9643 g strúhanky vysušíme do konštantnej hmotnosti. Hmotnosť vysušenej 

strúhanky je 8,9136 g. Určte % sušiny v strúhanke. 

15) Na neutralizáciu mlieka pri druhej titrácii sa spotrebovalo 6,8 cm3 odmerného 

roztoku NaOH s koncentráciou 0,25 mol .dm-3. Hustota mlieka zistená 

laktodenzimetrom bola 1,0315 g . cm-3. Vypočítajte percentuálny obsah 

bielkovín v mlieku. 

16) Po  stanovení  titračnej  kyslosti sme do vzorky mlieka pridali 5 cm3 

formaldehydu a ďalšou  titráciou s odmerným  roztokom  NaOH  

s koncentráciou  0,2347 mol . dm-3 sme stanovovali bielkoviny. Spotreba NaOH 

bola 7,2 cm3. Koľko % bielkovín obsahuje surové kravské mlieko za 

predpokladu, že hustota mlieka je 1 g . cm-3. 

17) Koľko cm3 0,25 mol . dm-3 NaOH sa spotrebuje na stitrovanie 3,6 % bielkovín 

v mlieku s hustotou 1,029 g . cm-3 ? 

18) Vypočítajte obsah bielkovinového dusíka v 1 dm3 mlieka, ak na titráciu 100 cm3 

mlieka spotreba odmerného roztoku NaOH s koncentráciou 0,2495 mol . dm-3 

bola 5,6 cm3. 

19) Do  titračnej  banky sa  odpipetuje 100  cm3  mlieka,  pridá sa fenolftaleín 

a zmes sa zneutralizuje titráciou s odmerným roztokom NaOH s koncentráciou 

0,2136 mol . dm-3. K zmesi pridáme 5 cm3 formaldehydu a opakovane titrujeme 

odmerným roztokom NaOH, pričom spotreba je 6,9 cm3. Zistite % bielkovín , ak 

hustota mlieka je 1037 kg . dm-3. 
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20) Na analýzu chloridov  odvážime 10,1367 g mlieka, pridáme 10 cm3 odmerného 

roztoku AgNO3 s koncentráciou 0,0987 mol . dm-3. Nadbytočné množstvo 

AgNO3  titrujeme  0,1010 mol . dm-3 odmerným roztokom NH4SCN, pričom 

jeho spotreba bola 5,9 cm3. Koľko mg Cl – obsahuje 100 g mlieka ? 

21) Vypočítajte množstvo chloridov v mg Cl -/ 100 g mlieka, ak do kužeľovej banky 

odvážime 9,7176 g mlieka. Ku vzorke mlieka pridáme 20 cm3 odmerného 

roztoku AgNO3 s koncentráciou 0,1136 mol . dm-3. Nadbytok AgNO3 stitrujeme 

9,8 cm3 odmerného roztoku KSCN s koncentráciou 0,1025 mol . dm.3. 

22) Koľko % Cl – obsahuje  mlieko,  ak na analýzu odvážime 10,4631 g a pridáme 

10 cm3 0,0136 mol . dm-3 AgNO3. Nadbytočné množstvo AgNO3 stanovíme 

titráciou  odmerným roztokom NH4SCN s koncentráciou 0,0104 mol . dm-3, 

ktorého spotreba bola 1,5 cm3. 

23) Do kužeľovej banky sme odpipetovali 25 cm3 odmerného roztoku AgNO3 

s koncentráciou 0,0116 mol . dm-3, pridali vzorku mlieka a titrovali, pričom 

spotreby odmerného roztoku NH4SCN s koncentráciou 0,0133 mol . dm-3 na 

jednotlivé návažky sú: 

m1 = 10,1143 g  V1 = 1,5 cm3 

m2 = 10,2076 g  V2 = 1,9 cm3 

m3 = 10,1622 g   V3 = 1,7 cm3.  

Vypočítajte  obsah chloridov v mlieku v mg Cl - / 100 g mlieka. 

24) Do odváženého téglika, ktorého hmotnosť je 24,3230 g navážime 4,9685 g 

jemne zomletej strúhanky. Téglik so strúhankou spaľujeme do unikania dymov 

a potom žíhame 1 hodinu. Po vychladnutí téglik s popolom vážil 25,1488 g. 

Vypočítajte percentuálny obsah popola v strúhanke. 

25) 5,0391 g strúhanky žíhame pri teplote 650 o C počas 1 hodiny. Po vyžíhaní 

strúhanky získame 0,9157 g popola. Koľko % popola obsahuje analyzovaná 

strúhanka ? 

26) Vyžíhaný téglik s hmotnosťou 18,9518 g naplníme strúhankou a zvážime. 

Hmotnosť téglika je 24,0940 g. Strúhanku spálime a žíhame za predpísaných 

podmienok. Po vyžíhaní a vychladnutí  hmotnosť téglika s popolom bola 

19,7915 g. Vypočítajte, koľko % popola obsahuje strúhanka . 

27) Na analýzu odvážime 5,1157 g strúhanky, ktorú spálime a vyžíhame. Hmotnosť 

získaného popola je 0,8602 g. Popol vylúhujeme horúcou destilovanou vodou. 

Vodný výluh popola titrujeme odmerným roztokom AgNO3 s koncentráciou 
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0,0891 mol . dm-3, pričom jeho spotreba bola 5,6 cm3. Vypočítajte % NaCl 

v strúhanke a v popole. 

28) Vypočítajte, koľko mg NaCl obsahuje strúhanka, keď na titráciu jej vodného 

výluhu sme spotrebovali 10,6 cm3 odmerného roztoku AgNO3 s koncentráciou 

0,1025 mol .dm-3. 

29) Vodný výluh pripravený z 4,9834 g strúhanky titrujeme odmerným roztokom 

AgNO3 s koncentráciou 0,0917 mol . dm-3, ktorého spotreba je 9,3 cm3. Koľko 

mg NaCl obsahuje 100 g strúhanky ? 

30) Odvážime 5,4139 g strúhanky a žíhame ju za vzniku nespáliteľného podielu vo 

forme popola, ktorý vylúhujeme horúcou destilovanou vodou. Výluh popola 

titrujeme 0,1439 mol . dm-3 AgNO3, ktorého spotreba je 14,2 cm3. Koľko % 

NaCl obsahuje strúhanka ? 

31) Odvážime 2,6391 g kypridla, pridáme 50 cm3 destilovanej vody a titrujeme 

odmerným roztokom HCl s koncentráciou 0,1272 mol . dm-3 do oranžového 

sfarbenia. Na titráciu spotrebujeme 18,9 cm3 odmerného roztoku HCl. 

Vypočítajte celkovú alkalitu kypridla a výsledok udajte v % NaHCO3. 

32) Pri stanovení celkovej alkality kypridla stitrujeme 2,8187 g s 21,1 cm3 

odmerného roztoku HCl a paralelný návažok 3,3810 g s 25,1 cm3 odmerného 

roztoku HCl s koncentráciou  0,1109 mol . dm-3. Vypočítajte obsah NaHCO3 

v percentách. 

33) Na stanovenie celkovej alkality odvážime 2,7643 g kypridla, z ktorého 

pripravíme 250 cm3 zásobného roztoku. Z roztoku odpipetujeme 25 cm3 

a titrujeme odmerným roztokom HCl s koncentráciou 0,0921 mol . dm-3. 

Spotreba HCl je 2,4 cm3. Vypočítajte % NaHCO3 v kypridle. 

34) Na stanovenie amoniaku odvážime 2,0395 g kypridla. Vzorku kypridla 

rozpustíme vo vode a pridáme 50 cm3 odmerného roztoku H2SO4 

s koncentráciou 0,4661 mol . dm-3. Nadbytočné množstvo H2SO4 stitrujeme 

odmerným roztokom NaOH s koncentráciou 1,1631 mol . dm-3, ktorého spotreba 

je 16,8 cm3. Vypočítajte % amoniaku v NH4HCO3. 

35) K 2,9866 g kypridla rozpusteného vo vode odpipetujeme 50 cm3 0,5 mol . dm-3 

H2SO4. Prebytok kyseliny stitrujeme 1,0250 mol . dm-3 NaOH, pričom jeho 

spotreba je 18,4 cm3. Vypočítajte % NH3 v NH4HCO3. 
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5 VÝSLEDKY 
 
1.1 Hmotnostný a objemový zlomok 
 
1/ 1 g glukózy a 199 g vody;   2/ 15 g;    3/ 0,17;    4/ 15,6 %;    5/ 2%;    6/ 48 g 

7/ 5 %;    8/ 360 kg vzduchu; 83,5 kg O2 a 271,8 kg N2;    9/ 0,3 kg NaOH a 2,5 kg H2O; 

10/ 46,7 %;    11/ 0,6 kg;    12/ 0,28 kg;    13/ 0,1 kg modrej skalice a 0,96 kg H2O;    

14/ 71, 8 g CaCl2 . 2 H2O a 470,2 g H2O;   15/ 4,4 %;   16/ 400 g;    17/ 45 g;    18/ 375 g 

KOH a 1125 g H2O;    19/ 0,237;    20/ 175 g;    21/ 17,4 %;    22/ 237,5 g     23/ 180 g; 

24/ 64,8 g KNO3 a 3175,2 g H2O;    25/ 51 g;    26/ 39,1 g Na2CO3a 210,9 cm3 H2O; 

27/ 5 %;   28/ 6,25 %;   29/ 51,24 g;   30/ 0,94 kg;   31/ 85 %;   32/ 400,5 g;    33/ 10 cm3 

34/ 300 cm3;    35/ 602 g;    36/ 166 g NaOH a 365,1 g H2O;    37/ 120 g;    38/ 516,9 g 

KCl a 3790,3 g H2O;    39/ 98,5 cm3;    40/ 9,6 %;    41/ 332,7 g NaOH a 2994 cm3 H2O; 

42/ 134,6 g;    43/ 25,1 cm3;    44/ 312,5 cm3;    45/ 30 % etanolu a 70 % H2O 

 

1.2  Látková koncentrácia 

 

1/ 5 mol.dm-3;     2/ 22,23 g;     3/ 22,22 g;     4/ 7 g;    5/ 0,8 g;    6/ 0,0200 mol.dm-3;    

7/ 49,68 g;    8/ 0,8750 mol.dm-3;   9/ 0,4996 mol.dm-3;   10/ 12,69 g;   11/ 40,046 g;   

12/ 12,259 g;  13/ 0,22 dm3;   14/ 19,999 g;   15/ 0,2673 mol.dm-3;  16/ 0,0531 mol.dm-3; 

17/ 12,5 dm3;    18/ 3,312 g;   19/ 2 dm3 ;   20/ 57,50 g;   21/ 10,7 cm3;   22/ 1,2 dm3;    

23/ 5,1783 mol.dm-3;     24/ 1,8308 mol.dm-3;    25/ 0,02;     26/ 0,34;    27/ 3,4 cm3;    

28/ 1,4 cm3;    29/ 17,175 g;    30/ 6,2 cm3;   31/ 42,102 g;  32/ 9,4 dm3;    33/ 8,888 g;   

34/11,6409 mol.dm-3;   35/ 2,9737 mol.dm-3;   36/ 7,4 % 

 

2.1  Súčin rozpustnosti 

1/ 3,39.10-28;   2/ 2,49.10-11;   3/ 1,33.10-5 mol.dm-3;    4/ 2,5.10-17 mol.dm-3;   5/ 5.10-8 

mol.dm-3;  6/  1.10-5 mol.dm-3;    7/ 1,41.10-5 mol.dm-3 Ag+ = Cl-;   8/ CaCO3;  9/ 1.10-12; 

10/ 1.10-28;    11/ 1,97.10-5;    12/ 1.10-8 mol.dm-3;   13/ 2,45.10-18 mol;    14/ 0,27 g;    

15/ 197,6 dm3;    16/ 0,48 g;    17/  1,59.10-2 g.cm-3;    18/ 2,87.10-13;     19/ 1,20.10-14; 

20/ 6,20.10-12;     21/ 8,98.10-4 mol.dm-3;     22/ 1,23g;     23/ 8,36 g.dm-3   Ag2SO4,   

5,78 g.dm-3 Ag+ a  2,57 g.dm-3 SO4
2-;     24/ 3,30.10-38;     25/ PbI2;     26/ 0,5072 g;    

27/ 8,94.10-14;     28/ 0,023 g;       29/ 0,145 g;      30/ 3,76.10-14;     31/ 1,2.10-8;           

32/ 1,18.10-7;       33/ 7,23.10-6;      34/ 2,15.10-15;      35/ 1,63.10-12;     36/ 1,9 dm3;     

37/ 2,9 dm3;    38/ 1,06.10-3 g;    39/ 76,3 dm3      40/ 20,4 dm3;       41/ 7556,7 dm3;    
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42/ 4,2.10-25 mol.dm-3;         43/ 4,4.10-12 mol.dm-3;          44/ 7,71.10-4 mol.dm-3;        

45/ 1,24.10-2 g;      46/ 3,05.10-3 – 5.10-9 mol.dm-3;    47/ 1,7.10-27 –2,10-37 mol.dm-3;   

48/ 3,6.10-17 – 3,6.10-27 mol.dm-3;     49/ 1,79.10-4 mol.dm-3 

 

2.2  Výpočty vo vážkovej analýze 

1/ 128,7 mg,  9,46%;     2/ 59,32 %;      3/ 90,5 mg, 19,59 %;    4/ 10,84 %;   5/ 24,14 %;   

6/ 46,1 mg;     7/ 15,12 % Ag,  51,56 % Pb;     8/ 9,69 %;     9/ 24,57 %;      10/ 7,14 %;     

11/ 159,3 mg;   12/ 41,42 %;    13/ 35,95 % Hg, 48,65 % HgCl2;     14/ 39,12 %,         

15/ 36,98 % Ca, 2,79 % MgO, 0,62 % SO3;      16/ 141,6 mg, 20,87 %;  17/ 56,64 % Zn, 

70,49 % ZnO;     18/ 220,6 mg Si, 123,6 mg Ca, 26,8 mg Mg, 67,1 mg Fe, 6,9 mg Al;  

19/ 20,5 % popola,   1,44 % S;    20/ 0,098 g;   21/ 4,96 % Al, 0,95 % Si;   22/ 439,1 mg, 

12,55 %;  23/ 11 mg;       24/ 20,30 %;        25/ 30,99 %;    26/ 26,87 %;    27/ 16,19 %;   

28/ 21,94 %;        29/ 24,29 %;        30/ 272,6 mg, 17,03 %;          31/ 18,25 %;            

32/ 24,74 %;     33/ 54,31 %;      34/ 41,53 % Cu, 4,44 % Sn, 54,03 % Zn;  35/ 0,457 g;  

36/ 0,428 g, 40,48 %;    37/ 226,9 mg;     38/ 22,4 %      39/ 33,04 %;    40/ 43,92 %;   

41/  36,99 %;   42/ 88,1 mg;    43/ 16,54 % C, 3,58 % H;      44/ 74,1 mg;   45/ 0,613 g;   

46/ 1449,2 mg;      47/  0,91 %;     48/ 0,99 %;    49/ 21,4 mg;   50/ 15,4 mg 

 

3.1 Acidimetria a alkalimetria 

1/ 4,9035 g;       2/ 42,95 cm3;       3/ 2,78 cm3;         4/ 1,0501 g;         5/ 8,4007 g;         

6/ 27,641 g;  7/0,2599 g; 8/ 0,2021 mol.dm-3;   9/ 0,061 mol.dm-3;    10/ 0,2159 mol.dm-3      

11/ 0,0611 mol.dm-3  12/ 0,0997 mol.dm-3;  13/0,1060 mol.dm-3;  14/ 0,1901 mol.dm-3,  

15/ 0,2195 mol.dm-3 16/ 95,05 %;  17/ 379,04 mg, 50,25 %;  18/  18,89 %;  19/ 60,57 %; 

20/ 123,35 mg;    21/ 377,3 mg;    22/ 28,5 cm3;    23/  83,69 % KOH, 6,22 % K2CO3;  

24/ 78,04 mg NaOH,   25,28 mg Na2CO3;      25/ 50,98 % NaOH,   2,11 % Na2CO3;   

26/ 23,95 %;  27/ 62,67 cm3;  28/ 0,1185 g;  29/  3306 mg,  56,26 %;  30/ 21,19 % N, 

25,77 % NH3;     31/ 273,67 mg N, 332,75 mg NH3;    32/ 47,62 %;     33/ 40,14 %;    

34/ 0,1504 g;    35/ 37,54 % CaO, 66,99 % CaCO3;    36/ 4,9996 g;      37/ 5,6106 g;   

38/ 8,42 g;   39/  17,18 g;  40/ 4,7272 g;  41/ 24,424 g;    42/ 12,606 g;   43/ 0,7327 g;   

44/  13,812 g;     45/ 0,3782 g;     46/ 0,2350 mol.dm-3;     47/  0,1872 mol.dm-3 

48/ 0,1971 mol.dm-3;    49/ 0,1904 mol.dm-3;   50/ 409,79 mg, 36,5 %;  51/ 57,32 %;  

52/ 111,07 g;    53/ 50,66 %;     54/  78,4 g;    55/ 7,1 %;    56/ 32,5 %;    57/ 0,012 g;  

58/ 5,2725 g;  59/ 23,9 %;  60/ 29,18 %;   61/ 7,33 % 
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3.1.1  Výpočet pH roztokov 

1/ 2,4;  2/  4,1;  3/  5,4;  4/ 3,98.10-8 mol.dm-3;  5/ 1.10-4 mol.dm-3;  6/ 1.10-9 mol.dm-3;   

7/ 2,7;     8/ 2,51.10-5 mol.dm-3
;    9/ 1,58.10-5 mol.dm-3;     10/ 1.10-5 mol.dm-3;             

11/ 5,01.10-7 mol.dm-3;  12/ 1,99.10-7 mol.dm-3;  13/  2,5;  14/  6,31.10-7 mol.dm-3 

H3O+,1,58.10-8 mol.dm-3 OH-;  15/ 1.10-13 mol.dm-3;  16/ 3;  17a/ 1.10-10 mol.dm-3,  17b/ 

1.10-4 mol. dm-3;  18/ 13,4;  19/ 0,56g;  20/ kyslý;  21/ 5,2 cm3;   22/ 11,84;  23/  11,22;  

24/ 3,28;   25/  1,18;   26/  6,8;  27/  1 : 10;  28/ 12,94;  29/  1,22;  30/ 2,3;  31/  50 cm3;  

32/ 63 – krát;  33/ 10,1;  34/  1,18;  35/ 11,32 

 

3.2  Argentometria 

1/ 4,2468 g;     2/ 100 cm3;     3/ 4,2468 g;     4/ 0,7305 g;    5/ 11,9002 g;    6/ 0,18 g;    

7/ 0,0970 mol.dm-3;  8/ 0,0132 mol.dm-3;  9/ 0,1272 mol.dm-3;  10/ 0,0944 mol.dm-3;   

11/ 0,0782 mol.dm-3;  12/ 689,9 mg;  13/ 67,4 mg, 52,5 %;  14/ 26,28 % Cl-, 43,28 % 

NaCl;   15/ 15380 mg;     16/  0,1169 g;    17/ 17,1 %;    18/  78,78 mg;   19/ 131,81 mg; 

20/ 54,6 %;  21/ 589,1 mg;   22/ 19,7 cm3;  23/  85,5 %;  24/  39,48 %;  25/  132,29 mg 

 

3.3 Merkurimetria   

1/ 8,1149 g;    2/ 2,0287 g;   3/ 2,71 g HgO,  1,8 cm3 HNO3;     4/ 1,35 g, 1,9 cm3;          

5/ 2,9751 g;  6/ 0,2922 g;  7/  0,9319 g;  8/  0,0255 mol.dm-3;  9/ 0,0269 mol.dm-3;      

10/ 0,0245 mol.dm-3;  11/ 0,0299 mol.dm-3;  12/  3,06 %;   13/ 222,6 mg;   14/ 0,1504 g;  

15/ 50,17 %;   16/ 77,60 %;  17/ 50,99 %;  18/ 96,28 %;  19/ 177,25 mg;  20/ 136,9 mg 

 

3.4  Chelatometria 

1/  9,306 g;    2/ 4,653 g;    3/ 0,0518 mol.dm-3;    4/ 1,8612 g;    5/ 4,9374 g;    6/ 8,28 g;  

7/ 0,0315 mol.dm-3;   8/ 0,0482 mol.dm-3;    9/ 1,92 %;    10/  25,62 %;   11/  195,2 mg;   

12/ 25,37 cm3;  13/ 47,75 mg;     14/ 207,4 cm3 ;   15/ 9,79 %;  16/6,48 mg;  17/ 219,2 mg  

18/ 1,4558 g;  19/ 224,61 mg;  20/  53,45 %;  21/ 14,5 mg Ca, 4,39 mg Mg,;  22/ 3,99 % 

Ca, 1,27 % Mg;  23/ 19,684 g;  24/  10,92 % Pb, 13,93 % Bi 

 

3.5  Manganometria 

1/ 1,5803 g;  2/ 3,1607 g; 3/ 0,9877 g;  4/0,0945 g;  5/ 0,6699 g;  6/ 2,4730 g;  7/ 6,303 g  

8/ 0,189 g; 9/ 0,0170 mol.dm-3; 10/ 0,0227 mol.dm-3; 11/ 0,1235 g;  12/ 0,0327 mol.dm-3 

13/ 0,0237 mol.dm-3; 14/19,49 cm3; 15/18,95 %; 16/ 274,1 g; 17/  2,9 %;    18/ 8,59 cm3 

19/ 3,01 %;   20/ 465 mg;   21/  41,87 mg;   22/  3579,2 mg;   23/  2022 mg;   24/  89 %;     
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25/ 40,5 cm3; 26/ 29,07 % Fe, 37,40 % FeO, 79,07 % FeSO4;  27/ 68,24 %;  28/ 91,67%   

29/ 43,36 %;  30/  78,57 %;  31/  76,88 %;  32/ 657,8 mg;  33/  83,45 %;  34/  60,80 %;  

35/ je vhodná 

 

3.6 Jodometria 

1/  7,904 g;   2/1,5809 g;   3/ 1,9762 g;    4/  6,3238 g;    5/  6,3452 g;      6/ 12,6905 g;  

7/ 0,6958 g;   8/ 2,7834 g;   9/ 0,0696 g;   10/ 1,2258 g;   11/ 4,9031 g;   12/ 0,107 g;   

13/  0,1157 mol.dm-3;  14/ 0,1099 mol.dm-3;  15/ 0,1050 mol.dm-3; 16/ 0,0945 mol.dm-3;   

17/ 0,1046 mol.dm-3;    18/  0,0511 mol.dm-3;    19/  0,0535 mol.dm-3;     20/ 940 mg;   

21/ 7,83 %;   22/ 2,94 %;     23/  2,67 %;     24/ 2,54 %;     25/3,76 %;     26/ 45,29 %;  

27/  25,56 g;  28/ 9,99 %;  29/ 55,14 %;  30/ 20 cm3;  31/ 0,0758 g 

 

3.7  Bichromatometria 

1/ 2,91418 g;    2/ 5,8837 g;    3/  1,4709 g;    4/  0,0195 mol.dm-3;    5/ 0,0191 mol.dm-3;  

6/ 0,0419 g;   7/  Fe2O3;   8/ 25,16 %;     9/  2859,5 mg;   10/ 0,2129 g;  11/ 30,4 cm3;  

12/ 78,45 %;   13/ 10806,5 mg;  14/  4,47 cm3;  15/  1,45 % 

 

4 Analýzy v potravinárstve 

1/ 6,4 SH;  2/ 7,14 SH; 3/  9,36 SH (nie je vhodné);  4/ 7,6 SH;  5/ 6,38 SH;  6/ 5,25 cm3 

7/ 5,79 cm3;  8/  10,73 cm3;  9/  3,82 cm3;  10/ 9,71 cm3;  11/ 92,65 %;  12/ 89,24 %;  

13/  75 % (nie je vhodná);  14/ 89,5 %;  15/  3,19 %;  16/ 3,27 %;  17/ 7,7 cm3;  18/ 

4237,22 mg;  19/ 2,75 %;  20/  136,79 mg;  21/ 462,43 mg;  22/ 0,041 %;  23/ 93,29 mg;  

24/ 16,62 % ;  25/  18,17 %;  26/  16,32 %;  27a/ 0,57 %; 27b/ 3,39 %;  28/ 63,5 mg;   

29/ 1000,12 mg;     30/ 2,21  %;   31/ 7,65 %;  32/ 6,95 %;   33/ 6,7 %;    34/ 22,6 %;    

35/ 17,76 % 
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