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Úloha 1     (6,37 b) 

Vo vodách, najmä v odpadových, sa spravidla nachádza celá paleta rôznych 

organických látok. Obvykle sú ich koncentrácie veľmi malé. Pretože prakticky 

nemožno stanoviť každú z nich osobitne, bolo treba nájsť určité kritérium, ktoré by 

charakterizovalo celkový obsah týchto látok vo vode a tým aj mieru celkového 

znečistenia vody. Takýmto kritériom je "chemická spotreba kyslíka" (CHSK), čo je 

množstvo kyslíka, potrebného na oxidáciu organických látok prítomných vo vode. Na 

stanovenie CHSK sa pre pitnú vodu používa Kubelova metóda. Pri tejto metóde sa 

organické látky prítomné vo vode zoxidujú manganistanom draselným za varu v 

prostredí zriedenej kyseliny sírovej, pričom MnO4
– sa redukuje na Mn2+:  

MnO4
– + 5 e + 8 H+ →  Mn2+ + 4 H2O 

Roztok manganistanu draselného sa pridá ku vzorke vody v nadbytku, pričom časť 

KMnO4 sa využije na oxidáciu organických látok vo vode a nespotrebovaný 

manganistan sa viaže nadbytkom kyseliny šťaveľovej, pričom jej nadbytok sa stanoví 

spätnou titráciou roztokom manganistanu draselného.  

2 MnO4
– + 5 H2C2O4 + 6 H+ → 2 Mn2+ + 10 CO2 + 8 H2O   (1) 

Výsledok stanovenia sa vyjadruje v mg atómového kyslíka O v litri vody a označuje 

sa ako CHSK, stanovená Kubelovou metódou. 

Pri stanovení sme postupovali nasledovne: 

Zo vzorky vody sme do varnej banky odmerali presne 100 cm3 a pridali sme do 

nej niekoľko malých sklených guliek (varných kamienkov). Ďalej sme do banky pridali 

5 cm3 zriedenej kyseliny sírovej (1 : 2) a 20,00 cm3 odmerného roztoku KMnO4 (c = 

2,00 . 10-3 mol dm-3). Reakčnú zmes sme na variči ohriali do varu a udržiavali ju v 

miernom vare 10 minút. K horúcemu roztoku sme pridali 20,00 cm3 roztoku kyseliny 

šťaveľovej (c = 5,00 . 10-3 mol dm-3) a obsah banky sme dobre premiešali. Dbali sme 

na to, aby teplota zmesi neklesla pod 80 °C. Zmes s a odfarbila. Potom sme za 
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horúca titrovali roztok v banke roztokom KMnO4 (c = 2,00 . 10-3 mol dm-3) do jemne 

ružového sfarbenia. Spotreba roztoku bola 11,50 cm3.   

Následne sme rovnakým postupom urobili slepé stanovenie, pričom sme použili 

presne 100 cm3 destilovanej vody. Pritom sa zistilo, že na oxidáciu organických látok 

sa v tomto prípade spotrebovalo také látkové množstvo KMnO4 (nsp), ktoré odpovedá 

0,20 cm3 uvedeného odmerného roztoku KMnO4. 

1.1.  Vypočítajte chemickú spotrebu kyslíka a vyjadrite ju v mg O v 1 dm3 vody. 

Pomôcka:  

Odporúča sa, aby ste si vo výpočte jednotlivé látkové množstvá KMnO4 a 

H2C2O4, ktoré prichádzajú do úvahy, správne označili a tak ich ľahko rozlíšili.   

Pri výpočte chemickej spotreby kyslíka CHSK si vypomôžeme rovnicou, ktorá 

vyjadruje oxidáciu kyseliny šťaveľovej: 

H2C2O4 + O → 2 CO2 + H2O      (2) 

 

 

Úloha 2     (11,63 b) 

Oxid siričitý a oxid uhoľnatý sú z hľadiska znečisťovania ovzdušia veľmi 

nebezpečné látky. Oxid siričitý sa do ovzdušia dostáva pri spaľovaní nekvalitného 

uhlia, ktoré obsahuje prímes pyritu FeS2, ale aj pri používaní nekvalitných 

automobilových palív, ktoré obsahujú stopové množstvá síry. Prirodzeným zdrojom 

oxidu siričitého v atmosfére je vulkanická činnosť.  

2.1.  Napíšte chemickú rovnicu pre reakciu, ktorá prebieha pri spaľovaní pyritu. 

Ukážte, akým spôsobom možno vypočítať stechiometrické koeficienty 

 v rovnici tejto redoxnej reakcie. Využite pritom nábojovú bilanciu a skupinové 

oxidačné čísla. 

            

 Oxid uhoľnatý sa tvorí pri nedokonalom spaľovaní, t. j. v prípadoch, keď sa ku 

spaľovanej látke neprivádza dostatočné množstvo vzduchu (kyslíka).   

2.2. Napíšte chemickú rovnicu pre reakciu, ktorá prebieha v spaľovacom motore 

automobilov pri nedokonalom spaľovaní uhľovodíkov so všeobecným vzorcom 

CxH2y.  

Napíšte, čomu sa rovná y vo vzorci: 

- alkánov,  

- alkénov. 
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  Oxid siričitý aj oxid uhoľnatý sú jedovaté látky. Oxid siričitý má charakteristický 

štipľavý zápach. Keďže sliznice dýchacieho traktu sú vlhké, oxid siričitý sa rozpúšťa 

na ich povrchu a spôsobuje ich poškodenie. Pri vyšších koncentráciách dochádza k 

paralýze dýchacieho traktu a postihnutý zomrie.  

Oxid uhoľnatý je zákernejší v tom, že sa neprejaví žiadnym zápachom a  

s vodou netvorí žiadnu kyselinu, ktorá by mohla postihnutého varovať.  

2.3.  Vysvetlite mechanizmus otravy oxidom uhoľnatým.    

2.4. Napíšte aspoň jednu chemickú rovnicu pre reakciu, ktorou možno pripraviť v 

laboratóriu oxid siričitý a oxid uhoľnatý?  

 

 Oxidy síry a dusíka zapríčiňujú tzv. kyslé dažde. Prvý raz upozornil na kyslé 

dažde anglický chemik Smith v roku 1852 v súvislosti so zadymeným  

ovzduším v okolí Manchestra. Odborníci sa začali intenzívne venovať problematike 

kyslých dažďov až po roku 1967, keď začali vyvolávať už veľké problémy.  

Kedysi kyslé dažde spôsobovali sopky, močiare a planktón v oceánoch, dnes 

sú aj dôsledkom ľudskej činnosti, keď sa exhaláty z rôznych výrob dostávajú do 

ovzdušia. V atmosfére reagujú tieto exhaláty so zrážkovými vodami a do prostredia 

sa vracajú ako kyslé zrážky v podobe dažďa alebo snehu. Vyplavujú  

z pôdy mnohé potrebné prvky (vápnik, sodík, draslík) a zhoršuje sa tým jej kvalita. 

Kyslé dažde zabíjajú ryby v jazerách a sú jedným z hlavných ničiteľov stromov. Majú 

vplyv aj na stavby, rozožierajú fasády domov, poškodzujú ich a následne zničia. 

Ľudia sú závislí na potrave, vode a vzduchu, ktorý dýchajú. Znečistenie ovzdušia 

kyslými dažďami spôsobuje dýchacie problémy. Smog, pôvodcu kyslých dažďov, 

ženú vetry z veľkých priemyselných centier do hôr a lesov, a tak prenášajú 

kontamináciu ľahko a rýchlo zo zdroja znečistenia do oblastí, kde emisie nie sú. 

Hodnota pH čistej dažďovej vody je spravidla o niečo väčšia ako 5,5.  

V Bratislave sa táto hodnota pohybuje v intervale 4,9 - 5,7.  

2.5.  Pre výpočet koncentrácie H3O
+ v roztoku slabej jednosýtnej kyseliny nájdeme v 

literatúre nasledovný vzťah:  

 

+ -
+ 3

3 + -
3
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 v ktorom Kk(HA) je konštanta kyslosti jednosýtnej slabej kyseliny HA, c(HA) je 

analytická koncentrácia kyseliny HA a hranatými zátvorkami sa označujú 

rovnovážne koncentrácie H3O
+ alebo OH–.   

   Ukážte, ako možno tento vzťah odvodiť.  

2.6. Upravte vzťah (1) tak, že zanedbáte niektoré členy, ak je to opodstatnené. 

Uveďte vzťahy, ktoré takto možno získať pre výpočet rovnovážnej koncentrácie 

[H3O
+].     

 

V istej priemyselnej oblasti na Slovensku sa namerala vo vzduchu zvýšená 

koncentrácia oxidu siričitého. V dažďovej vode sa stanovila koncentrácia H2SO3 a 

mala hodnotu 6,57 . 10-4 mol dm-3. Hodnota pH dažďovej vody bola 3,00.  

2.7. Výpočtom zistite, či hodnota pH zodpovedá uvedenej koncentrácii kyseli- 

ny siričitej, alebo ku koncentrácii H3O
+ v dažďovej vode prispeli aj iné exhaláty. 

Pre kyselinu siričitú platí: pKk1 = 1,81;     pKk2 = 6,99 
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Úloha 1     (4 b) 

Tlak nasýtenej pary octanu etylového má pri teplote 41,4 °C hodnotu 26,66 kPa 

a pri teplote 85,6 °C hodnotu 145,63 kPa.  

1.1. Vypočítajte tlak nasýtenej pary octanu etylového pri teplote 75,0 °C.  

1.2. Je octan etylový v otvorenej nádobe ešte kvapalný t. j. je normálna teplota varu 

octanu etylového (pri tlaku 101,325 kPa) vyššia alebo nižšia ako 75,0 °C? 

 

 

Úloha 2     (4,5 b)  

Jeden mól stavovo ideálneho dusíka (ktorého cVm = 5/2 R) sme v tepelne 

izolovanej nádobe stlačili z počiatočného objemu 15,0 dm3 na polovičný objem. 

Počiatočná teplota bola 25 °C.  

2.1.  O koľko pascalov sa v nádobe zvýšil tlak, ak sme plyn stláčali tak pomaly, že 

môžeme predpokladať, že stlačenie prebehlo vratne?  

 

Z nádoby sme potom odstránili tepelnú izoláciu a plyn sme nechali izotermicky 

expandovať na pôvodný objem.  

2.2.  Aký tlak sa ustálil v nádobe?  

2.3.  Ako sa zmenila vnútorná energia a entalpia dusíka oproti počiatočnému stavu? 

 

 

Úloha 3     (4 b) 

Pri elektrolýze roztoku chloridu zlatitého sa množstvo náboja meralo v sériovo 

zapojenom coulometri na traskavý plyn. Pri tlaku 100,00 kPa a teplote 25 °C sa 

vylúčilo 45,0 cm3 traskavého plynu (zmesi vodíka a kyslíka v pomere 2 : 1; 
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predpokladáme, že táto zmes sa správa stavovo ideálne). Vypočítajte hmotnosť 

vylúčeného zlata (MAu = 196,97 g mol–1). Tlak nasýtenej vodnej pary má pri uvedenej 

teplote hodnotu 2,98 kPa. 

 

 

Úloha 4     (4,5 b)  

Fenolftaleín je jedným z najbežnejších acidobázických indikátorov. Netvorí však 

len jednoduchý acidobázický pár HIn – In. Štruktúra jednotlivých foriem fenolftaleínu 

je znázornená na obrázku.  
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Fenolftaleín je bezfarebný pri pH < 8. Táto bezfarebná forma má štruktúru (1), 

zjednodušene H2fen. Keď pH stúpa od 8 ku 10, oba fenolové protóny sa odštiepia 

približne rovnako ľahko a laktónový kruh sa roztvorí, čím dostávame známu 

ružovočervenú formu (2), fen2–. Pri ešte vyššom pH ružová farba pomaly zaniká za 

vzniku štruktúry (3), fenOH3–. Všetky farebné zmeny sú obojsmerné. Premena H2fen 

na fen2– je extrémne rýchla a je úplne skončená pri pH = 11, zatiaľ čo premena fen2– 
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na fenOH3– pri vyššom pH je dostatočne pomalá na to, aby sa jej rýchlosť dala ľahko 

merať. Keďže forma fen2– je intenzívne sfarbená, zmenu fen2– na fenOH3– sa dá 

sledovať meraním zmien absorbancie alkalického roztoku fenolftaleínu.  

Reakciu fenolftaleínu v alkalickom roztoku opisuje rovnica  

fen 2– + OH  �  fenOH3– 

Je to elementárna bimolekulová reakcia druhého poriadku.  

4.1.  Napíšte vzťah pre rýchlosť zmeny koncentrácie fen2– (s rýchlostnou konštantou 

k). 

 

V práci sa používa silne alkalický roztok, obsahujúci len stopy fenolftaleínu, 

takže koncentrácia OH prevyšuje koncentráciu fen 2– minimálne 104-násob-ne. 

V priebehu každého pokusu zostáva teda koncentrácia OH iónov v podstate 

konštantná a rýchlostnú rovnicu môžeme prepísať do tvaru  21 fenv k c −=    

4.2.  Aký je vzťah medzi rýchlostnými konštantami k a k1 ? 

4.3.  Napíšte vzťah pre časovú závislosť koncentrácie fen 2–. 

 

Absorbanciu roztoku ako funkciu času meriame na spektrometri pri vlnovej 

dĺžke maxima absorbancie fenolftaleínu (552 nm) alebo v kolorimetri s použitím 

zelenej LEDky (LED = light emitting diode = svetlo emitujúca dióda) (prípadne 

v starších prístrojoch s použitím zeleného filtra).  

4.4. Zdôvodnite použitie zelenej LEDky.  

 

Absorbancia roztoku fenolftaleínu je priamo úmerná jeho koncentrácii:  

A = ε c l . (Tento vzťah je časťou známeho Lambertovho-Beerovho zákona; molárny 

absorpčný koeficient  ε  a hrúbka vrstvy  l  sú v ňom konštantné.)  

4.5.  Napíšte rýchlostnú rovnicu reakcie 1. poriadku (v integrovanom tvare) vyjadrenú 

pomocou absorbancií reakčného roztoku.  

 

Pri meraní s roztokom NaOH s koncentráciou 0,15 mol dm–3 pri teplote 22 °C 

poklesla absorbancia za 3 minúty z počiatočnej hodnoty 1,25 na 0,79.  

4.6.  Určte hodnoty rýchlostných konštánt k1 a k pre teplotu 22 °C. 
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Úloha 1     (3,94 b)   

Navrhnite syntézu brufénu (kyseliny 2-(4-izobutylfenyl)propánovej), keď pri 

syntéze musíte využiť nasledovné reagenty: 

Izobutylalkohol (CH3)2CHCH2OH, kyselinu octovú, benzén, CO2, SOCl2,  

KMnO4, HCl, AlCl3, LiAlH4, Mg. 

Hviezdičkou vyznačte stereogénne centrum v molekule brufénu. 

 

                                                                                            

Úloha 2      (2,22 b)  

Navrhnite prípravu amidu kyseliny 3-fenylbutánovej, ak máte k dispozícii ako 

východiskové zlúčeniny acetofenón (fenylmetylketón), etylénoxid (oxirán), NH3, Mg, 

HCl, LiAlH4 a H2CrO4. 

 

 

Úloha 3     (1,72 b)   

a) Navrhnite syntézu cyklopentonónoxímu, ak máte dispozícii: dietylester  

kyseliny hexándiovej, NH2OH, etanolát sodný a HCl. 

b)    Doplňte reaktanty  resp. produkty v nasledovnej reakčnej schéme: 

NaOH

NH

O
B O

O
NaNO2

HCl
C

N-OH
A D
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Úloha 4     (2,96 b)   

O zlúčenine A (C9H10O3) je známe: 

a) Dáva pozitívny test s Bradyho (2,4-dinitrofenylhydrazín/H+) aj Tollensovým 

Ag(NH3)2OH) činidlom. 

b) 1H-NMR spektrum zlúčeniny A v CDCl3 (δ) je nasledovné:  

3,94 (s, 3H, CH3), 3,97 (s, 3H, CH3), 6,99 (d,1H, Ph), 7,41 (s, 1H, Ph), 

7,47 (d, 1H, Ph), 9,85 (s, 1H, CHO) 

c) Zlúčenina A reaguje za bázickej katalýzy s acetofenónom (PhCOCH3) 

za vzniku nenasýtenej zlúčeniny B, ktorá môže vznikať vo forme dvoch 

diastereoizomérov E a Z . 

Vyriešte štruktúru zlúčeniny A. Priraďte jednotlivé signály odpovedajúcim vodíkom. 

Napíšte obidva stereoizoméry zlúčeniny B. 

 

 

Úloha 5      (1,72 b)  

Nylon je polyamid, ktorý možno pripraviť z kyseliny hexándiovej a hexán-1,6-

diamínu pri teplote 200 – 300oC. 

a) Naznačte dve sekvencie vzniku polyamidu. 

b) Navrhnite syntézu kyseliny hexándiovej a hexán-1,6-diamínu, ak v oboch              

prípadoch musíte použiť ako východiskovú zlúčeninu 1,4-dibrómbután. 

 

 

Úloha 6      (3,45 b)  

 O zlúčenine A je známe:    

a) Reaguje s Bradyho (2,4-dinitrofenylhydrazín/H+) a Lugolovým (I2
 /NaOH)  

činidlom.   

b) Nereaguje však s Fehlingovým ani Tollensovým činidlom. 

c) Hydrolýzou zlúčeniny A vzniká zlúčenina B, ktorá reaguje so všetkými 

horeuvedenými činidlami. 

Pre A aj B boli namerané 1H NMR spektrá – uvádzame hodnoty (δ): 

A: 2.5 (s, 3H, CH3); 2.8 (d, 2H, CH2) 3.5 (s, 6H, CH3), 4.5 (t, 1H, CH) 

B: 2.5 (s, 3H, CH3); 3.2 (d, 2H, CH2), 8.8 (t, 1H, CHO) 
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Napíšte štruktúrne vzorce zlúčenín A a B a priraďte chemické posuny (δ) . 

 

Úloha 7      (0,99 b)  

Stereoizomér zlúčeniny A, čo je  

(2S)-1-[(2S)-2-metyl-3-sulfanylpropanoyl]pyrolidín-2-karboxylová kyselina,  

sa používa pod obchodným názvom Kaptopril pri liečení srdcových ochorení. Napíšte 

všetky stereoizoméry uvedenej zlúčeniny A.  
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Boris Lakatoš   
Oddelenie biochémie a mikrobiológie, FCHPT STU, Bratislava 
 
Maximálne 8 bodov              
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Úloha 1     (8 b) 

Polárny výskumník sa počas expedície za polárny kruh stratil. Po návrate na 

základňu zistil, že ostal sám a bez možnosti komunikovať so svetom. Po prehľadaní 

základne našiel ako jedinú potravu 3000 g bravčovej masti.  

Na základe vašich znalostí o metabolizme pomôžte nášmu polárnikovi vypočítať 

hmotnosť dennej dávky masti tak, aby pokryla jeho energetické nároky predstavujúce 

3050 kJ na deň, keď viete, že jedinou zložkou bravčovej masti využiteľnou na 

produkciu energie je lipid 1-stearoyl-2,3-dipalmitoylglycerol a masť okrem tohto lipidu 

obsahuje len 5 % (presne) vody a minerálnych látok. Pritom berte do úvahy, že 

energiu potrebnú pre život polárnika poskytuje hydrolýza ATP na ADP. Pri hydrolýze 

sa z 1 mol ATP uvoľní energia 30500 J.  

a) Nakreslite štruktúru uvedeného lipidu a uveďte, ktoré metabolické dráhy sa 

zapoja do využitia jeho jednotlivých zložiek na tvorbu energie vo forme ATP. 

b) Uveďte, aký je čistý energetický zisk (uveďte látkové množstvá ATP v moloch)  

z jedného molu jednotlivých zložiek lipidu a z jedného molu celého  uvedeného 

lipidu.  

c) Vypočítajte látkové množstvo a hmotnosť ATP, ktorá pokryje dennú energetickú 

potrebu polárnika. (Mr(ATP) = 500). 

d) Vypočítajte hmotnosť masti potrebnej na pokrytie dennej energetickej potreby 

polárnika. 

e) Vypočítajte, ako dlho mu tieto zásoby vystačia pri dodržaní dennej dávky.  

 
Poznámka: Výsledky výpočtov uveďte s tromi platnými číslicami. 
 

    


