Látkové množství
Sedmou základní jednotkou SI, využívanou p edevším v chemii, je 1 mol. Jeho definice je pom rn
složitá, proto si ekneme definici zjednodušenou: Jeden mol látky je takové množství látky, které má
hmotnost v gramech rovnu tzv. relativní molekulové hmotnosti (nalezneme v chemických
tabulkách).
P íklady: Jeden mol plynu p i teplot 0 °C a normálním atmosférickém tlaku zaujímá objem 22,4 dm3, což je
krychle o hran p ibližn 28 cm.
Látkovému množství 1 mol kapalné vody odpovídá 18 g vody, 1 g kuchy ské soli je 58,5 g apod.

Vyjád ení složení sm sí
Sm si popisujeme tak, že uvedeme, ze kterých složek se skládají (= kvalitativní údaj) a kolik které
složky je ve sm si p ítomno (= kvantitativní údaj). Nej ast jší je udávání procentuálního složení
(nap . vzduch obsahuje 20 % kyslíku a 80 % dusíku) (procentuální údaj se m že týkat bu hmotnosti
složek, nebo jejich objemu) nebo údaj o množství gram rozpušt né látky p ipadajícím na 1 litr sm si
nebo na 1 kilogram sm si.
Úkol 1: Lidské t lo obsahuje 60 hmotnostních % vody. Vypo ítejte, kolik kilogram vody je v t le lov ka o
hmotnosti 70 kg.
ešení:
70 kg ............................... 100 % (celek, celá hmotnost lov ka)
x kg ....................................60 % (hledaný díl hmotnosti p ipadající na vodu v lidském t le)

70 100
=
x
60

x=

70.60
= 42 kg
100

V t le 70-ti kilogramového lov ka je 42 kg vody.
Úkol 2: Organismus ur ité houby obsahoval 90 hmotnostních % vody. Vypo ítejte, kolik gram vody je
obsaženo v 500 g této houby.
[450 g]
Úkol 3: Organismus ur ité houby obsahoval 90 hmotnostních % vody. Vypo ítejte, kolik gram sušiny zbude
po usušení 500 g této houby.
[50 g]
Úkol 4: Kolik gram cukru navážíme, chceme-li p ipravit 40% roztok o hmotnosti 2 kg?
[800 g]
Úkol 5: Jak si p ipravíte 0,5 litru 4% octové kyseliny pro sladkokyselý nálev, jestliže jste koupili v obchod
ocet, což je 8% roztok octové kyseliny?
[Ze zadání je jasné, že roztok musíme z edit z koncentrace 8 % na koncentraci 4 %, tedy nap l. Vezmeme tedy
0,25 litru octa a 0,25 litru vody.]
Úkol 6: V literatu e se uvání, že raj ata obsahují 30 miligram vitamínu C ve 100 gramech raj at. Kolik raj at
[200 g]
musíme sníst, abychom získali doporu enou denní dávku vitamínu C, což je 60 mg?
Úkol 7: N hnojivu na citrusy je napsáno, že obsahuje 5 % dusíku, 6 % fosforu a 6 % draslíku. Pokud rostlinu
zalijeme 2 litry zálivky, která v t chto dvou litrech obsahuje 15 gram hnojiva, kolik gram jednotlivých
prvk (dusíku, fosforu a draslíku) jsme rostlin dodali? [15.0,05 = 0,75 g N, 15.0,06 = 0,9 g P, 0,9 g K]
Úkol 8: Obsah rizikových prvk v uvedeném hnojivu podle nápisu na obalu nep e kra uje hodnoty (mg/kg
hnojiva): Pb 15, Hg 1, As 10, Cr 150. Kolik gram každého z t chto prvk rostlin nanejvýš dodáme p i
zálivce popsané v p edchozím úkolu?
[0,015.0,015=0,000225 g Pb, 0,000015 g Hg, 0,00001 g As, 0,00225 g Cr.]
Úkol 9: P ípravek Biool se má na postik proti molicím edit na koncentraci 2 %. Ví ko od p ípravku má objem
10 cm3. Kolik takových ví ek dáme do vody pro p ípravu 1 dm3 post ikového roztoku?
Neprve zjistíme, kolikaprocentní roztok získáme, jestliže na p ípravu 1 dm3 roztoku použijeme
koncentrovaný Biool o objemu 1 ví ka:
1 dm3 = 1000 cm3 ................................100 %
10 cm3 ..................................................x %

100 1000
=
x
10

x=

10.100
=1%
1000

Pokud na p ípravu 1 dm3 roztoku použijeme koncentrovaný Biool o objemu 1 ví ka, získáme 1% roztok.
Pot ebujeme-li tedy na edit Biool na koncentraci 2 %, musíme na p ípravu 1 dm3 post ikového roztoku
použít 2 ví ka.

Úkol 10:Roztok na ed ný v p edchozím p íklad se má použít proti padlí, p i emž pot ebujeme 0,5% roztok. Jak
jej získáme z roztoku již na ed ného v p edchozím p íklad ?
[Máme edit z koncentrace 2 % na 0,5 %, což je 2:0,5 = 4, tedy ty ikrát. Použijeme proto 1 objemový díl již
p ipraveného 2% roztoku a 3 díly vody.]
Úkol 11:Pomocnou látkou ur itého lé iva aplikovaného ve form injekcí je roztok chloridu sodného (NaCl) ve
vod (9 mg NaCl v 1 cm3 vody). Jaká je procentuální koncentrace NaCl v romto roztoku?
[0,9 %]

