
Pracovní list: Základní chemické výpočty v organické chemii 
 
1. Při výrobě meruňkového kompotu se používá sladký nálev, který se připravuje rozpuštěním 0,5 kg 
    cukru v 1 litru (1 l = 1 kg) vody. Vypočítej kolika procentní roztok cukru ve vodě připravíme. 
 
2. V jogurtu o hmotnosti 125 g je obsaženo 14,9 g sacharidů. Urči hmotnostní zlomek sacharidů 
    v jogurtu. 
 
3. Kolik procent kyslíku je obsaženo v glukóze? 
 
4. Doplň a vyrovnej rovnice hoření methanu, ethanu, propanu a butanu: 

    a) CH4      +   O2   →  

    b) C2H4    +   O2   →  

    c) C3H8    +   O2   →  

    d) C4H10   +   O2   →  

5. Při vyčerpání organismu, při stresu nebo při umělé výživě podávají lékaři pacientovi roztok glukózy  
    přímo do žíly. Roztok glukózy označujeme jako infuze („kapačky“). Roztok glukózy pro infuze má  
    molární koncentraci 0,260 mol/dm3. Kolik glukózy musíme odvážit pro přípravu 500 ml tohoto  
    roztoku? 
 
6. Kolik gramů cukru je třeba k přípravě 250 g jeho 15 % roztoku? 
 
7. Kolik gramů octanu sodného vznikne reakcí 10 g hydroxidu sodného s kyselinou octovou? 
 
8. Vypočítej hmotnost 70 dm3 methanu (objem měřen za normálních podmínek). 
 
9. Ve 100 g vody jsme rozpustili 25 g cukru (sacharózy). Kolika procentní roztok jsme připravili? 
 
10. Vypočítej relativní molekulové hmotnosti: 

    ethan: …………………………………………………………………………………………………….. 

    kyselina octová: …………………………………………………………………………………………. 

    ethanol: ………………………………………………………………………………………………….. 

    benzen: ………………………………………………………………………………………………….. 

    fruktóza: ………………………………………………………………………………………………… 

    sacharóza: ……………………………………………………………………………………………….. 

    aceton: …………………………………………………………………………………………………… 

    anilin: ……………………………………………………………………………………………………. 

    acetylen: …………………………………………………………………………………………………. 

11. Kolik gramů sacharózy a kolik vody potřebujeme na přípravu 200 g 3 % roztoku? 



12. Jaký je hmotnostní zlomek fruktózy (vyjádřete desetinným číslem i v %), rozpustíme-li 15 g fruktózy  
      v 100 g vody? 
 
13. Kolik gramů oxidu uhličitého se uvolní při úplném zkvašení 10 g glukozy. 
 
14. Kolik gramů octanu sodného CH3COONa potřebujeme na přípravu 1 dm3 roztoku o koncentraci  
      0,5 mol/dm3. 
 
15. Vypočítej, kolik gramů ethanolu je obsaženo v láhvi 40 % destilátu o hmotnosti 0,5 kg. 
 
16. Vypočítej, kolik gramů tuku je v 100 g balení jogurtu s obsahem 0,1 % tuku. 
 
17. Rozhodni výpočtem, zda má uhlík větší hmotností zlomek v molekule glukózy nebo v molekule  
      sacharózy. 
 
18. Napiš rovnici fotosyntézy a vypočítej, kolik glukózy vznikne z 10 g vody.  
 
19. Vypočítej hmotnostní zlomek uhlíku v butanu a butenu. 
 
20. Urči hmotnost vody potřebné ke zředění 126 g roztoku kyseliny octové (w = 6%) na roztok, jehož  
      w  = 4%. 
 
21. Urči hmotnostní zlomek vodíku v propanu a propenu. 
 
22. Porovnej hmotností zlomek halogenu v chloroformu a jodoformu. 
 
23. Při hoření butanu vzniká oxid uhličitý a voda. Vezmeme-li 100 g butanu, 

      a) kolik gramů kyslíku je potřeba na jeho spálení 
      b) kolik gramů oxidu hlinitého a vody spálením vznikne 
      c) jaká je celková hmotnost reaktantů 
      d) jaká je celková hmotnost produktů 
 
24. Co znamená údaj 8 % roztok octa? ……………………………………………………………………... 
 
25. Kolik dm3 vodíku vznikne při reakci 1 g hořčíku s kyselinou octovou? 
 
26. Jaký je objem 37 g ethanu? 
 
27. Vzorek hexanu o hmotnosti 21,5 g zaujímá při teplotě 20o C objem 32,6 cm3. Vypočítejte molární  
      objem hexanu při této teplotě. 
 
28. Jaké látkové množství ethanolu obsahuje pivo, víno, koňak? Víme, že pro tyto roztoky platí: 

 
29. Kolik procent uhlíku je v močovině NH2CONH2. 
 
30. Vypočítej hmotnostní zlomek dusíku a uhlíku v nitrobenzenu a anilinu. 
 
31. Vypočítej hmotnost kyseliny šťavelové potřebné pro přípravu 250 cm3 roztoku o koncentraci  
      0,5 mol/dm3. 

 objem  koncentrace látkové množství 
pivo 0,5 l 0,687 mol/dm3  
víno 0,2 l 1,72 mol/dm3  
koňak 0,05 l 6,87 mol/dm3  


