
Hmotnostní zlomek – příklady s výsledky 

1. Ve 100 g vody bylo rozpuštěno 50 g NaOH. Jaký byl hmotnostní zlomek NaOH v roztoku? Kolika 

procentní roztok vznikl? (0,333; 33,3 %) 

2. Kolik g KOH potřebujeme na přípravu 500 g 5% roztoku? (25 g) 

3. Ve 2 litrech vody bylo rozpuštěno 750 gramů cukru. Kolika procentní roztok vznikl? (27,3%) 

4. K přípravě roztoku kuchyňské soli (NaCl) bylo použito 1,75 litrů vody. Vznikl nám 12% roztok. 

Kolik gramů kuchyňské soli jsme použili na přípravu tohoto roztoku? (238,6 g) 

5. Připravte 500 g 4 % roztoku uhličitanu draselného (K2CO3). K dispozici máte 95% uhličitan 

draselný. Kolik gramů je ho třeba? (21,05 g) 

6. Jaké množství cukru je potřeba navážit na přípravu 5 kg 25%ního roztoku. (1,25 kg) 

7. Vypočítejte hmotnost cukru k přípravě 250 g jeho 15%ního vodného roztoku. (37,5 g) 

8. Vypočítejte hmotnost hydroxidu draselného k přípravě 250g jeho 20%ního vodného roztoku. (50 g) 

9. Vypočítejte hmotnost vody, v níž musíme rozpustit 25 g hydroxidu sodného, abychom připravili 

jeho 25%ní roztok. (75 g) 

10. Vypočítejte hmotnost cukru a vody k přípravě 500 g 10%ního roztoku. (50 g cukr, 450 g H2O) 

11. Vypočítejte hmotnost chloridu draselného a vody k přípravě 60 g 3%ního roztoku. (1,8 g KCl, 58,2 

g H2O) 

12. Vypočítejte hmotnost chloridu sodného k přípravě 150 g jeho 8%ního roztoku. (12 g) 

13. Kolika procentní roztok vznikne, smícháme-li 14 g modré skalice (síranu měďnatého) se 186 g 

vody? (7 %) 

14. K přípravě 12%ního roztoku chloridu měďnatého použijeme 200 g vody. Kolik gramů chloridu 

měďnatého je třeba navážit a po té rozpustit ve vodě? (27,3 g) 

15. Jaký je hmotnostní zlomek HCl v roztoku, jehož 90 g obsahuje 15 g HCl. (0,167) 

16. Jaký je hmotnostní zlomek AgNO3 v roztoku, který vznikl rozpuštěním 2 g AgNO3 ve 198 g vody. 

(0,01) 

17. Kolik gramů vody je třeba na rozpuštění 90 g dusičnanu draselného (KNO3), pokud má být 

hmotnostní zlomek dusičnanu draselného v roztoku 0,08? (1035 g) 

18. Kolik gramů vody bude třeba, aby z 16 g manganistanu draselného byl připraven 2% roztok této 

soli? (784 g) 

19. Vypočítejte hmotnostní zlomek hydroxidu draselného (KOH) v jeho vodném roztoku, přidáme-li k 

350 g jeho 30%ního roztoku 50 g KOH. (38,75%) 

20. Vypočítejte hmotnostní zlomek cukru v jeho vodném roztoku, přidáme-li k 600 g jeho 15%ního 

vodného roztoku 20 g cukru. (0,1774) 

 

 


