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VIII 1210:25

chlorid amonný

dusičnan amonný

NH4Cl,  NH4NO3 řešení

VIII 722:43

Chlorid amonný  - _____ - salmiak 
- součást monočlánků (baterií).

Pomůcky: 2 promývačky
Chemikálie: hydroxid amonný, kyselina chlorovodíková
Postup:

Připoj promývačky k sobě.
Do první promývačky nalij kyselinu, do druhé roztok 
amoniaku.
Foukej do první promývačky vzduch a pozoruj.

Závěr:
Chemickou rovnicí i slovy popiš a vysvětli, co se při 
pokusu dělo.

NH4Cl

řešení

Vznikající chlorid amonný tvoří se 
vzduchem dým. Může sloužit
k filmovým a divadelním efektům.

VIII 722:43

Vypočti procentový obsah dusíku v dusičnanu amonném.

Dusičnan amonný  - _______
- výroba výbušnin, součást hnojiv.

NH4NO3

řešení

VIII 89:37

Napiš vzorce:

kyselina dusičná
dusičnan sodný
kyselina uhličitá
uhličitan sodný
hydrogenuhličitan sodný

HNO3, NaNO 3

H2CO3, Na 2CO3, NaHCO 3
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Přesvědč se, že zahříváním uvolňuje 
dusičnan sodný kyslík.
Nejprve vymysli a popiš, jak pokus provedeš.

Dusičnan sodný se vyrábí reakcí kyseliny 
dusičné s jedlou  sodou.  Zapiš rovnicí.

VIII 128:30

Vypočítej, kolik gramů modré skalice je třeba navážit k 
přípravě 1 200 g jejího 5 % roztoku. Kolik ml vody 
odměříš?

řešení

VIII 722:43

kyselina sírová

síranový anion

hydrogensíranový anion

síran sodný

hydrogensíran sodný

hydrogensíran barnatý
řešení

Napiš vzorce:

VIII 722:43

kyselina uhličitá

uhličitanový anion

uhličitan vápenatý

hydrogenuhličitanový anion

hydrogenuhličitan vápenatý

hydrogenuhličitan draselný

řešení

Napiš vzorce:

VIII 722:43

Zapiš chemickou rovnicí: 
1. výrobu páleného vápna z vápence
2. výrobu vápenného hydrátu
3. tuhnutí malty

CaCO3 + H 2O

XI 2322:58

uhličitan draselný
kyselina chlorovodíková

hydroxid vápenatý
hydroxid sodný
síran vápenatý
chlorid amonný
uhličitan sodný

hydrogenuhličitan sodný
oxid vápenatý

Tyto látky se prodávají v drogériích a ve stavebninách.
Napiš jejich chemické názvy.

CaO

HCl
Ca(OH)2

NaOH
CaSO4

NH4Cl
Na2CO3

NaHCO3

K2CO3
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Přiřaď k sobě technické 
názvy a názvy chemické. odstranit

VIII 722:43

Vypočti procentový obsah dusíku v dusičnanu amonném.NH4NO3

M(NH4NO3) = 14 + 1 . 4 + 14 + 16 .3 = 80 g/mol
M(N2) = 14 . 2 = 28 g/mol

w(NH4NO3)=
M(N2)

M(NH4NO3)

w(NH4NO3)= 28
80

w(NH4NO3)= 0,35 = 35 % dusíku v dusičnanu amonném

zpět

VIII 128:30

Vypočítej, kolik gramů modré skalice je třeba navážit k 
přípravě 1 200 g jejího 5 % roztoku. Kolik ml vody 
odměříš?

zpět

m(CuSO4.5 H 2O)

.m = 1 200 g
w(CuSO4.5 H 2O) = 5 % = 0,05

w(CuSO4.5 H 2O) = .m
m(CuSO4.5 H 2O) = w(CuSO4.5 H 2O) . .m
m(CuSO4.5 H 2O) = 0,05 . 1 200 
m(CuSO4.5 H 2O) = 60 g CuSO 4.5 H 2O 

m(H2O) = .m - m(CuSO 4.5 H 2O)
m(H2O) = 1 200 - 60 
m(H2O) = 1 140 g 
Vodě o hmotnosti 1 140 g odpovídá objem  
1 140 ml = 1,14 l H 2O

VIII 722:43

kyselina sírová

síranový anion

hydrogensíranový anion

síran sodný

hydrogensíran sodný

hydrogensíran barnatý

zpět

H2SO4

SO4
2-

Na2SO4
2-

HSO4
-

NaHSO4

Ba(HSO4)2

VIII 722:43

kyselina uhličitá

uhličitanový anion

uhličitan vápenatý

hydrogenuhličitanový anion

hydrogenuhličitan vápenatý

hydrogenuhličitan draselný

zpět

H2CO3

CO3
2-

CaCO3

HCO3
-

KHCO3

Ca(HCO3)2
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