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Kyslík – procvičování 

1. Napište, jak budou za zvýšené teploty reagovat: 

a) H2  +  O2  → 

b) S   +  O2  → 

c) He + O2  → 

2. Napište chem. rovnici průmyslové výroby oxidu uhelnatého (ve směsi s vodíkem). 

3. Zapište chemickou rovnicí: manganistan draselný reaguje s peroxidem vodíku a 

kyselinou sírovou za vzniku síranu manganatého, kyslíku, síranu draselného a vody. 

4. Zapište chemický děj z úkolu č. 3 chemickou rovnicí v iontovém tvaru. 

5. Jaké jsou hmotnostní zlomky N2 a O2 v plynné směsi vznikající termickým 

rozkladem čistého oxidu dusného? 

6.  10 g draslíku shořelo v čistém kyslíku. Vypočítejte hmotnost a látkové množství 

vzniklého hyperoxidu draselného KO2. 

7. Přiřaďte k sobě údaje o maximální rozpustnosti CO2 ve vodě a teplotu, pro kterou 

tato maximální rozpustnost platí: 

   0,058 %   0 °C 

   0,384 %   40 °C 

   0,097 %   60 °C    

   0,145 %   25 °C 
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Tento digitální učební materiál byl vytvořen pomocí software: 

Microsoft Office 2007 
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 

typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 

 


