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Primalex obsahuje min. 86 % 

barytové běloby 

Úloha 1  Výroba pigmentů 25 bodů 

Pigmenty neboli anorganická (minerální) barviva jsou obvykle jed-
noduché sloučeniny (např. oxidy, sírany, sulfidy či uhličitany). I 
jejich výrobu či přípravu lze popsat jednoduchými chemickými 
reakcemi.  

a) Zinková běloba se vyrábí spalováním zinku v proudu kyslíku. 

b) Titanová běloba se připravuje reakcí chloridu titaničitého 
s vodou. Druhým produktem reakce je kyselina chlorovodíková. 

c) Hematit je možno připravit tepelným rozkladem hydroxidu železitého. Druhým produktem re-
akce je voda. 

d) Barytová běloba se vyrábí srážením sulfidu barnatého kyselinou sírovou. Kromě barytové bělo-
by vzniká sulfan. 

e) Vápenec lze připravit zaváděním oxidu uhličitého do vápenné vody. 

1. Každý pigment pojmenujte systematickým názvem: 

Triviální název Systematický název 

a) Zinková běloba 
 

b) Titanová běloba 
 

c) Hematit 
 

d) Barytová běloba 
 

e) Vápenec 
 

2. Zapište vyčíslenou chemickou rovnicí slovně popsané postupy výroby uvedených pigmentů. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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Úloha 2  Glukóza 14 bodů 

Fotosyntéza je životodárný proces, při kterém je přeměňován oxid uhličitý pomocí 
světla na energeticky bohatou glukózu a kyslík, potřebný pro velké množství or-
ganismů k dýchání. 

1. Doplň do chemické rovnice fotosyntézy chybějící reaktanty a produkty. Rov-
nici vyčísli: 

……………  +  6 H2O  →  ……………  +  …………… 

2. Napiš sumární vzorec glukózy a vypočítej její molární hmotnost.  

M(H) = 1 g mol−1, M(C) = 12 g mol−1, M(C) = 12 g mol−1 

Sumární vzorec glukózy: …………… 

Molární hmotnost glukózy: M =  

3. Vypočítej, kolik m3 vzduchu spotřebuje rostlina na vytvoření takového množství glukózy, které 
se vejde na jednu kávovou lžičku. Předpokládejte, že se na lžičku vejde 8 g glukózy. Vzduch 
obsahuje 0,04 objemových % oxidu uhličitého, jehož molární objem je 24,5 dm3  mol−1. 
(K výpočtu budete potřebovat molární hmotnost glukózy vypočítanou v předchozí otázce).  

Výpočty: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V(vzduch) = ………… m3 
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Úloha 3  Uhlík 13 bodů 

Jedním z prvních běžně využívaných pigmentů byl uhlík. Používal 
se především ve formě sazí nebo dřevěného uhlí. Dřevěné uhlí se 
vyrábělo ze dřeva v milířích chemickým procesem zvaným pyro-
lýza. Hromada dřeva zakrytá hlínou zvolna prohořívá 
s minimálním přístupem vzduchu a dochází ke karbonizaci dřeva.  

1. Napište názvy tří alotropických modifikací (forem) uhlíku. 

a) ……………… 

b) ……………… 

c) ……………… 

2. Jaká látka vzniká při hoření uhlíku s omezeným přístupem vzduchu (kyslíku)? Napiš a vyčísli 
chemickou rovnici popisující tento děj. 

Chemický název látky: 

Rovnice:  

3. Jaká látka vzniká při hoření uhlíku v přebytku kyslíku? Napiš a vyčísli chemickou rovnici popi-
sující tento děj. 

Chemický název látky: 

Rovnice: 

4. Jak se nazývá psací prostředek z dřevěného uhlí?  

…………………… 

5. Jak se nazývá psací prostředek z grafitu? 

…………………… 

Úloha 4  όζον 8 bodů 

Kromě peroxidu vodíku se k bělení papíru používají i další látky. Jednou 
z nich je i plyn X. Je tvořen tříatomovými molekulami a je formou prvku, 
kterého je v atmosféře 21 objemových %. Plyn X byl objeven v roce 
1840 C. F. Schönbeinem, který jej pojmenoval podle toho, že je možné 
ho cítit již při velmi malých koncentracích. 

1. Jaký je název plynu X? Jaký má vzorec? 
Název:    Vzorec: 

2. Proč je důležitá přítomnost plynu X v atmosféře? Jak se nazývá část atmosféry, kde je koncen-
trace této látky zvýšená? 

Vysvětlení: 

Název části atmosféry: 
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3. Jak se nazývá útvar v atmosféře, kde je naopak koncentrace plynu X snížená? 

…………………… 

4. Jak se souhrnně nazývá skupina látek, které toto snížení koncentrace způsobují? Dříve se použí-
valy v chladicích zařízeních a jako hnací plyny do sprejů.  

…………………… 

5. K čemu se plyn X (kromě bělení papíru) používá? Napiš alespoň jedno další využití. 

…………………… 

6. Je možné plyn X připravit rozkladem peroxidu vodíku? 

…………………… 

7. Vzniká plyn X při fotosyntéze? 

…………………… 

Úloha 5  Kyseliny a zásady 10 bodů 

1. Rozhodni o pravdivosti následujících tvrzení: 

Tvrzení Ano / Ne 

a) Reakce mezi zásadou a kyselinou se nazývá neutralizace.   

b) Látky, pomocí kterých lze určit pH roztoku, se souhrnně nazývají meta-
lochromní indikátory.  

c) Mléko má vyšší pH než čaj, a proto je kyselejší.  

d) Jako neutrální označujeme roztoky, které mají pH = 7.  

e) Hodnota pH souvisí s koncentrací vodíkových iontů (H+) v roztoku.  

2. Do prázdných políček v následujícím obrázku doplň názvy roztoků běžně používaných 
v domácnosti podle toho, jaké mají pH:  
• kyselina v autobaterii • mořská voda 
• čisticí prostředek Savo (roztok chlornanu 

sodného) 
• mýdlo šetrné k pokožce se slabě kyselým 

pH 
• Coca-Cola  
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Úloha 1  Výroba pigmentů 25 bodů 

a) Zinková běloba: oxid zinečnatý 
b) Titanová běloba: oxid titaničitý 
c) Hematit: oxid železitý 
d) Barytová běloba: síran barnatý 
e) Vápenec: uhličitan vápenatý 

každý název 1 bod, celkem 5 bodů 

a) 2 Zn  +  O2  →  2 ZnO  
b) TiCl4  +  2 H2O  →  TiO2  +  4 HCl  
c) 2 Fe(OH)3  →  Fe2O3  +  3 H2O  
d) BaS  +  H2SO4  →  BaSO4  +  H2S  
e) CO2  +  Ca(OH)2  →  CaCO3  

zápis všech reaktantů a produktů 2,5 bodu, vyčíslení 1,5 bodu, za rovnici 4 body, celkem 20 bodů 

Úloha 2  Glukóza 14 bodů 

1. 6 CO2  +  6 H2O  →  C6H12O6  +  6 O2 
zápis všech reaktantů a produktů 2,5 bodu, vyčíslení 1,5 bodu, za rovnici celkem 4 body 

2. Sumární vzorec:  C6H12O6 vzorec celkem 2 body 

Výpočet: M(C6H12O6) = 6·M(C) + 12·M(H) + 6·M(O) = 

 = (6·12 + 12·1 + 6·16) g mol−1 = 180 g mol−1  
výpočet 2 body, pokud chybí jednotka, pouze 1 bod 

3. Výpočet množství vzduchu: 

m(C6H12O6) = 8 g 

ϕ(CO2) = 0,0407 % = 0,000407 
Vm(CO2) = 24,5 dm3 mol−1  

M(C6H12O6) = 180 g mol−1 

V(vzduch) = ? 

mol 0444,0
mol g 180
g 8

)OHC(
)OHC()OHC( 1

6126

6126
6126 === −M

mn  1,5 bodu 

6
1

)CO(
)OHC(

2

6126 =
n

n    ⇒   n(CO2) = 6 · n(C6H12O6) = 6 · 0,0444 = 0,266 mol 1,5 bodu 

V(CO2) = n(CO2) · Vm(CO2) = 0,266 mol · 24,5 dm3 mol−1 = 6,52 dm3 1,5 bodu 

V(vzduch) = 
0,000407

dm 52,6
)CO(
)CO( 3

2

2 =
ϕ
V = 16 020 dm3 = 16,0 m3 1,5 bodu 

Na vytvoření 8 g glukózy spotřebuje rostlina 16,0 m3 vzduchu. 
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Úloha 3  Uhlík 13 bodů 

1. grafit, diamant, tuha, saze, koks, skelný uhlík, fulleren, lonsdaleit, chaoit apod. 
za libovolné 3 správné příklady po 1 bodu, celkem nejvýše 3 body 

2. název:  oxid uhelnatý 1 bod 

rovnice:  2 C  +  O2  →  2 CO zápis rovnice 2 body, vyčíslení 1 bod, celkem 3 body 
3. název:  oxid uhličitý 1 bod 

rovnice: C + O2 → CO2 3 body 

4. uhel 1 bod 

5. tuha (tužka) 1 bod 

Úloha 4  όζον 8 bodů 

1. ozon (trikyslík); O3 2 body 

2. chrání planetu před ultrafialovým zářením; ozonová vrstva 2 body 

3. ozonová díra 1 bod 

4. freony 1 bod 

5. dezinfekce vody (ozonizace), sterilizace lékařských nástrojů, bělení prádla, léčba akné, ekzé-
mů…  

libovolné použití za 1 bod 
6. Není. 0,5 bod 

7. Ne. 0,5 bod 

Úloha 5  Kyseliny a zásady 10 bodů 

1. a) Ano, b) Ne, c) Ne, d) Ano, e) Ano každá odpověď 1 bod, celkem 5 bodů 

2. Doplněný obrázek: 
 

 

 

 

 

 

 

za každé správně doplněné políčko 1 bod, celkem 5 bodů 
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kyselina v autobaterii 

Coca-cola 

mýdlo šetrné k pokožce 
se slabě kyselým pH 

čisticí prostředek Savo (roz-
tok chlornanu sodného) 

mořská voda 
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