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Úkol 1:  Doplň text:          (3 body po 1/2b.) 

LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ 

 základní fyzikální veličina – vyjadřuje …………………………………………… dané látky       

 značí se ………   jednotka: ……….   značka jednotky: ………… 

Byla zavedena pro …………………………………………………………………………………….. 

Počet částic v 1 molu každé látky je …………………………a vyjadřuje ho Avogadrova konstanta: 

NA = 6,023.1023  mol-1 .                                                                                                                      

Úkol 2:              (4 body) 

Uveď vzorec pro látkové množství:………………………………………………………………………..                     

kde  n = látkové množství [mol] ;   N = počet částic v určitém množství látky; 

        NA =  Avogadrova konstanta [mol-1]  

Př.: Jaké látkové množství představuje 3, 012.1023 atomů uhlíku?   

       

 

 

Úkol 3:              (4 body) 

1 mol každého plynu zaujímá za normálních podmínek – teplota 0°C, tlak 101,3 kPa 

stejný objem  Vn =………………… dm3.mol-1        

Př.: Vypočítej, jaký objem v dm3 má za normálních podmínek 12,5.1023 molekul dusíku. 

 

 

 

Úkol 4:              (4 body) 

Uveď vzorec pro molární hmotnost: …………………………………………………………     

kde M = molární hmotnost [kg/mol] v praxi – [g/mol]; m = hmotnost látky [kg];                                                                              

n = látkové množství [mol]   

Př.: Urči látkové množství měděného drátu o hmotnosti 32 g. Molární hmotnost mědi = 63,5g/mol.    

    

           

                                

Úkol 5:  Doplň text:           (5 bodů) 

Molární hmotnost sloučeniny je  …………………………… molárních hmotností jednotlivých prvků. 

Př.: Vypočítej molární hmotnost a) oxidu hlinitého:                        

 

                                                    b) hydroxidu hlinitého:              

 
 

(molární hmotnosti jednotlivých prvků: M(Al) = 27g/mol , M(O)= 16 g/mol, M(H)=1g/mol) 

Můj výsledek – z 20 možných bodů jsem získal/a: 
Mé hodnocení (zakroužkuj): 
 

výborné 
20 – 19b. 

velmi dobré 
18 – 15b. 

průměrné 
14 – 9b. 

slabší průměr 
8 – 5b. 

slabé 
4 – 0b. 

 


