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Nekovové p2 a p1-prvky – procvičování  

1. Zapište chemickou rovnicí reakce: 

a) chlorid boritý reaguje s vodou na kyselinu trihydrogenboritou a chlorovodík 

b) borax je rozkládán kyselinou chlorovodíkovou, vzniká kyselina boritá, chlorid 
sodný a voda 

c) dolomit je rozkládán kyselinou chlorovodíkovou 

d) oxid uhličitý reaguje s roztokem hydroxidu sodného 

e) křemičitan sodný reaguje s roztokem kyseliny sírové (do reakce vstupuje také 
voda) za vzniku kyseliny tetrahydrogenkřemičité a síranu sodného 

 

2. Zapište chemické rovnice příprav: 

a) uhličitanu draselného 

b) uhličitanu amonného 

 

3. 50 gramů fluoru zreagovalo s 1 litrem vody. Při reakci se z reakční směsi uvolnil 

kyslík. Jakou měl hmotnost a jaký objem by zaujímal za standardních podmínek? 

 

4. Kolik kilogramů kyseliny fluorovodíkové o hmotnostní koncentraci 15% budeme 

potřebovat na rozpuštění 1 kg SiO2? 

SiO2 (s)  +  6 HF (aq)  →  H2SiF6 (aq)  +  2 H2O (l) 
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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. 

 


