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Anotace:  Tento dokument je pracovním listem, který slouží k procvičení 
učiva o acidobazických rovnováhách. Předpokládá se, že žáci 
budou doma v rámci domácí přípravy nebo v hodině chemie 

pracovní list postupně vyplňovat svým řešením úloh. 
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Acidobazické rovnováhy – procvičování 

1. Jaká je molární koncentrace HClO4 v roztoku, který má pH 3,70? HClO4 je silná 

kyselina. 

(0,0002 mol/l) 

2. K 0,25 l roztoku HCl o pH = 2,8 bylo přidáno 150 ml roztoku HCl o pH = 1,2. Jaké 

bude pH roztoku po smíchání? 

(1,61) 

3. Roztok hydroxidu barnatého o pH 11,5 a objemu 0,5 l byl zředěn na objem 750 

cm3. Jaké je pH vzniklého roztoku? 

(11,32) 

4. Kolik ml kyseliny chlorovodíkové o cm = 475 g/dm3 je třeba zředit vodou na objem 

1000 ml, aby pH roztoku bylo přesně 2,0? 

(0,77 ml) 

5. Kolik ml 20% kyseliny dusičné o hustotě 1,115 g.cm-3 je třeba na přípravu 200 ml 

roztoku této kyseliny o pH 2,5? 

(0,18 ml) 

6. Ke 240 ml kyseliny sírové o koncentraci 0,05 M bylo přidáno 150 cm3 kyseliny 

sírové o koncentraci 5 g/l. Jaké bude pH výsledného roztoku? 

(1,00) 

7. Jaké je pH 5% roztoku hydroxidu draselného, jestliže má tento roztok hustotu 

1,044 g/cm3? 

(13,97 

8. Kolik ml 36% HCl o hustotě 1,1789 g/cm3 je třeba na přípravu 1 dm3 roztoku o pH 

= 2,00? 

(0,86 ml) 

9. Jaká je molární koncentrace vodíkových iontů ve vodě při 100°C, kdy její pH činí 

6,14? 
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(7,244.10-7 mol/l) 

10. Jaká je hmotnostní koncentrace kyseliny octové (CH3COOH) v gramech na litr 

v roztoku této kyseliny, který má pH = 3? 

(3,42 g/l) 

 

11. 230 mg kyseliny benzoové bylo rozpuštěno a doplněno destilovanou vodou na 

objem 100 ml. Vypočítejte hodnotu disociační konstanty kyseliny benzoové, jestliže 

má tento roztok pH = 2,96. Molární hmotnost kyseliny benzoové je 122,123 g/mol. 

(6,384.10-5) 

12. Kolik ml 20% kyseliny mravenčí (HCOOH) je třeba napipetovat, aby se po 

zředění na objem 0,20 dm3 získal roztok o pH = 3? 

(0,25 ml) 

13. Ke 120 ml 10% roztoku amoniaku o hustotě 957,5 g/dm3 bylo přidáno 180 ml 

destilované vody. Jaké bude pH roztoku po zředění? 

(11,80) 

14. Jaká je hmotnostní koncentrace amoniaku v mg/l v roztoku, jehož pH je 9,7? 

(2,4 mg/l) 

15. Jaká je molární koncentrace roztoku kyseliny mravenčí, jehož pH je stejné, jako 

pH roztoku kyseliny octové o koncentraci 0,35 mol/l? 

(0,0347 mol/l) 

 

 

Hodnoty pK pro výpočty: 

kyselina octová pKA = 4,756 

kyselina mravenčí pKA = 3,752 

amoniak  pKB = 4,755 
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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. 

 


