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p3-prvky – procvičování  

1. Zapište chemickou rovnicí reakce: 

a) tepelným rozkladem dusitanu amonného vzniká dusík a voda, 

b) molekuly amoniaku reagují s vodou za vzniku amonného kationtu a 
hydroxidového aniontu, 

c) oxid dusitý reaguje s hydroxidem draselným (vyjděte z úvahy, že oxid dusitý je 
kyselinotvorný oxid), 

d) dusičnan draselný reaguje s kyselinou sírovou (vyjděte z úvahy, že kyselina sírová 
je silnější kyselina než kyselina dusičná), 

e) bílý fosfor se rozpouští v kyselině dusičné za vzniku kyseliny fosforečné, oxidu 
dusičitého a vody, 

f) arsen se rozpouští v kyselině dusičné (do reakce vstupuje i voda) za vzniku 
kyseliny arseničné a oxidu dusnatého, 

g) arsenid zinečnatý reaguje s kyselinou chlorovodíkovou, přičemž vzniká arsan a 
chlorid zinečnatý. 

 

2. Napište chemickou rovnicí neutralizaci: 

a) kyseliny dusičné hydroxidem draselným, 

b) kyseliny dusičné hydroxidem olovnatým, 

c) kyseliny dusičné hydroxidem železitým, 

d) kyseliny fosforečné hydroxidem amonným, 

e) kyseliny fosforečné hydroxidem vápenatým, 

f) kyseliny arseničné hydroxidem barnatým. 

 

3. Zapište strukturní elektronový vzorec: 

a) molekuly dusíku, 

b) kyseliny dusičné, 

c) kyseliny fosforečné. 
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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. 

 


