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Stejnorodé směsi
Jsou takové směsi, jejichž složky nelze rozeznat očima nebo 
mikroskopem.
Podle skupenství se dělí na:

- pevné – sklo
- kapalné – minerálka
- plynné – vzduch 



Roztoky
Ze stejnorodých směsí mají největší význam kapalné roztoky, kterým 
zkráceně říkáme roztoky.
Roztoky vznikají rozpouštěním látek v kapalině (rozpouštědle).Roztoky vznikají rozpouštěním látek v kapalině (rozpouštědle).

roztok

rozpuštěná látka
- např. sůl

jod

rozpouštědlo
- např. voda

líhjod líh

Rozpouštění látky v rozpouštědle můžeme urychlit mícháním, zahříváním a 
rozdrcením pevné látky.



Rozdělení roztoků
a) podle množství rozpuštěné látky

- zředěný roztok je takový roztok, ve kterém je rozpuštěné látky málo- zředěný roztok je takový roztok, ve kterém je rozpuštěné látky málo

- koncentrovaný roztok je takový roztok, ve kterém je rozpuštěné látky hodně

b) podle toho, zda se látka v roztoku rozpouští nebo už ne

- nenasycený roztok je takový roztok, ve kterém se za daných podmínek látka 
ještě rozpouštíještě rozpouští

- nasycený roztok je takový roztok, ve kterém se za daných podmínek látka 
více nerozpouští



Rozpustnost
Rozpustnost je hmotnost látky rozpuštěné ve 100 g rozpouštědla  
při vzniku nasyceného roztoku.



Otázky

1) Co je stejnorodá směs?
2) Z jakých částí se skládá roztok?2) Z jakých částí se skládá roztok?
3) Co je roztok nasycený?
4) Jaký je rozdíl mezi zředěným a koncentrovaným roztokem?
5) Co je to rozpustnost?
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