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ÚLOHY ZÚLOHY ZÚLOHY ZÚLOHY Z    TECHNOLOGICKÝCH VÝPOČTOV (II)TECHNOLOGICKÝCH VÝPOČTOV (II)TECHNOLOGICKÝCH VÝPOČTOV (II)TECHNOLOGICKÝCH VÝPOČTOV (II)    
Chemická olympiáda – kategória EF – úroveň F – 45. ročník  
Školský rok 2008/2009 
 
Celoštátne kolo 
 
Anna Ďuricová  
Technická univerzita, Zvolen 
 
Maximálne 15 bodov 
Doba riešenia: 45 minút 
 

 

Úloha 1     (8 b) 

 Výroba zmrzliny sa deťom podarila a tak skúšali ďalej. Na karamelovú museli 

najprv pripraviť karamel. V kuchárskej knihe vyčítali, že karamel možno vyrobiť z 50 

g cukru, ktorý sa musí upáliť, a potom zaliať 100 ml vody. 

Vypočítajte zloženie karamelovej zmrzliny, ak jej deti vyrobili 1200 g, použili pri 

tom 700 g domáceho mlieka so zložením 8 % tuku a 8 % beztukovej sušiny, sušenú 

smotanu so zložením 46 % tuku, 21 % beztukovej sušiny a 23 % cukru, karamel 

vyrobili presne podľa receptu (pri pálení cukru sa celková hmotnosť cukru zníži o 8 % 

a hustota vody je 1 kg dm-3) a cukor pridali v množstve 150 g na 1 kg zmrzliny. 

Vypočítajte aj množstvo pridanej smotany. (Všetky percentá sú hmotnostné.) 

 

Úloha 2     (7 b)  

 Tomáš sa rád „nalieval“ ovocnými nápojmi, hlavne v lete. V rebríčku jeho 

obľúbených nápojov boli na prvom mieste džúsy, lebo boli dosť husté. 

           Vypočítajte, koľko džúsu by Tomáš vyrobil z 1,5 kg pomarančovej šťavy, ak by 

sa držal takéhoto výrobného postupu: Pomarančová šťava obsahujúca 11,5 % sušiny 

preteká v množstve 150 kg h-1 do zásobníka. Z toho prúdi do odparky 120 kg h-1 

a zvyšok prúdi do zmiešavača, kde sa mieša so zahusteným džúsom z odparky. 

Zahustený džús obsahuje 60 % sušiny. Zo zmiešavača vystupuje džús 

s koncentráciou 32,5 % sušiny. Vypočítajte aj množstvo odparenej vody zo systému. 

(Všetky percentá sú hmotnostné.)        
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Chemická olympiáda – kategória EF – úroveň F – 45. ročník  
Školský rok 2008/2009 
 
Celoštátne kolo 
 
Stanislav Kedžuch   
Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava 
 
Maximálne 15 bodov              
Doba riešenia: 80 minút  
 
 
Poznámka:  
Vo výpočtoch v plynnej fáze predpokladajte, že plyny sa správajú ideálne. 
V elektrochemických výpočtoch používajte zaokrúhlenú hodnotu Faradayovej 
konštanty F = 96 500 C mol-1.  
 
Úloha 1     (5 b)  

Vzorka plynného amoniaku NH3 je pri teplote 500 K a tlaku 200 000 Pa. 

Vypočítajte: 

a) hustotu plynu, 

b) aký objem plynného NO2 a H2O za rovnakých podmienok získame spálením 50 

dm3 vzorky plynu,  

c) aký bude objem NO2 vzniknutého v bode b) po ochladení na teplotu 

300 K a dekompresii na tlak 100 000 Pa, 

d) hmotnosť vzniknutej vody. 

 

Úloha 2     (3 b)  

Neznáma látka XCl5 sa rozkladá na XCl3 a Cl2. Rozkladom 417 g XCl5 sa uvoľní 

50 dm3 Cl2 pri teplote 600 K a tlaku 200 000 Pa. Určte neznámy prvok X. 

 

Úloha 3     (3 b)  

Pri stanovení množstva H2S vo vzorke plynu sa prebublalo 50 dm3 roztokom 

obsahujúcim KI, až kým sa všetok H2S nerozpustil. Následne sa v roztoku 

elektrolyticky pripravoval jód I2 prúdom 1,0 A a roztok sa intenzívne miešal. V zmesi 

reagoval sírovodík s jódom za vzniku síry a jodovodíka. Škrobový maz identifikoval 

bod ekvivalencie fialovým sfarbením po 34 minútach. Určte hmotnostnú koncentráciu 

H2S vo vzorke plynu. 
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Úloha 4     (2 b)  

28,5 g kryštálikov XCl3.6H2O sa rozpustilo vo vode. Na úplné vylúčenie všetkého 

kovu X bolo potrebné roztok elektrolyzovať prúdom 2,0 A po dobu 285 minút. Určte 

neznámy prvok X. 

 

Úloha 5     (2 b)  

Určte prvok X neznámeho plynu X2, ak jeho hustota pri tlaku 200 000 Pa a teplote 

500 K je 1 347 g/m3. 
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ÚLOHY ZÚLOHY ZÚLOHY ZÚLOHY Z    ANALYTICKEJ CHÉMIEANALYTICKEJ CHÉMIEANALYTICKEJ CHÉMIEANALYTICKEJ CHÉMIE    
Chemická olympiáda – kategória EF – úroveň E a F – 45. ročník  
Školský rok 2008/2009 
 
Celoštátne kolo 
 
Elena Kulichová    
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Úloha 1     (1,75 b) 

Prítomnosť meďnatých, kobaltnatých nikelnatých a zinočnatých iónov možno 

dokázať okrem iných skúmadiel aj zrážacou reakciou s uhličitanmi.  

a) Uveďte, aké sfarbenie majú uhličitany, ktoré vzniknú.  

b) Na príklade síranu nikelnatého uveďte stechiometrický stavový, úplný a skrátený 

iónový zápis reakcie s práškovým uhličitanom sodným. 

 

Úloha 2     (2 b) 

Roztok dusičnanu meďnatého a zinočnatého, ktorý vznikol po rozpustení 

mosadznej súčiastky, sa zrážal sulfidom sodným pri laboratórnej teplote.  

a) Zapíšte skrátený iónový zápis prebiehajúcich reakcií. 

b) Rozhodnite, v akom poradí budú zrazeniny oboch kovov vznikať, ak poznáte 

hodnoty súčinu rozpustnosti:  

Ks(CuS) = 8,5 ×10-45 a Ks(ZnS) = 1,8 × 10-26. 

c) Ako sa postupné pridávanie zrážadla bude prejavovať na vzhľade reakčnej 

zmesi?  

 

Úloha 3     (2,75 b) 

Síran meďnatý reaguje s vodným roztokom amoniaku v dvoch stupňoch.  

a)   Opíšte priebeh reakcie. 

b)  Uveďte stechiometrický stavový a skrátený iónový zápis prvej čiastkovej reakcie, 

pomenujte produkt reakcie a opíšte jeho vzhľad. 

c)  Uveďte skrátený iónový zápis druhej čiastkovej reakcie, pomenujte produkt 

reakcie a opíšte jeho vzhľad. 
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Úloha 4     (3,5 b) 

Zliatiny zinku a niklu majú mnohé zaujímavé vlastnosti. Niektoré sa používajú 

napr. na pokovovanie katód a ďalších namáhaných súčiastok. Na rozbor takejto 

zliatiny sa použilo 100 cm3 zásobného roztoku dusičnanu zinočnatého a nikelnatého, 

ktorý sa získal rozpustením zliatiny v kyseline dusičnej. 

10 cm3 zásobného roztoku sa zriedilo pridaním destilovanej vody, pridal sa 

octan amónny a zmes sa zrážala diacetyldioxímom. Po dekantácii, odfiltrovaní 

a vysušení sa zistila hmotnosť dimetylglyoximátu nikelnatého m = 0,2315 g. 

Dekantácia a premývanie sa vykonali tak, že rozpustená zinočnatá soľ sa 

kvantitatívne premyla do filtrátu. Celý objem filtrátu sa potom titroval odmerným 

roztokom chelatónu 3 s koncentráciou c = 0,0507 mol dm-3. Spotreba odmerného 

roztoku na titráciu bola V = 18,5 cm3. 

 

a) Vypočítajte hmotnosť niklu vo vzorke na základe gravimetrického stanovenia. 

b) Vypočítajte hmotnosť zinku vo vzorke na základe chelátometrického stanovenia. 

c) Vypočítajte hmotnostný zlomok niklu v zliatine za predpokladu, že v zliatine sa 

nenachádzali žiadne iné prímesi.  

Ar(Zn) = 65,38  

Ar(Ni) = 58,70       

Mr(Ni(C4H7N2O2) 2 ) = 288,92  
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Úloha 1      (0,89 b) 

        Napíšte vzorce nasledujúcich zlúčenín:  

2-bróm-4-metylpentán, 3-jód-hex-2-én, 2-brómnaftalén, dekafluórbután 

 

Úloha 2      (1,43 b) 

        Odparením 3 g neznámeho alkyljodidu vzniklo 594 ml pary pri teplote  

110 oC a tlaku 99,5 kPa. Odvoďte štruktúru alkyljodidu, ak viete, že halogén je 

viazaný na primárny atóm uhlíka. Ar(I) = 127. 

 

Úloha 3      (1,07 b) 

        Navrhnite prípravu 2-chlór-buta-1,3-diénu, ak východiskovou látkou je acetylén 

(etín). 

 

Úloha 4      (1,79 b) 

         Medzi súčasné problémy ekológie patrí aj alkylhalogenid, ktorý umožňuje 

premenu ozónu na kyslík (asi 20 – 25 % úbytku ozónu nad Antarktídou). S veľkou 

obľubou ho používajú ako pesticíd farmári vo fóliovníkoch a pred výsevom ho preto 

vypúšťali do ovzdušia. V atmosfére pretrváva až 2 roky. V súčasnosti prebieha 

svetová regulácia výroby tejto látky. Avšak takmer 20 % tejto látky produkujú morské 

organizmy a pôda. Zotrváva však v atmosfére oveľa kratšie ako freóny.  

Navrhnite prípravu spomínanej látky. K dispozícii máte 1. člen homologického 

radu alkánov a halový prvok 4. periódy. Ako sa táto látka nazýva? 
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Úloha 5      (1,79 b) 

        Doplňte reakčnú schému a výsledný produkt pomenujte: 

CH3-Br
Cl2

UV
A B C

FeBr3

- HCl
+

H2O
D

- H2O

 

 

Úloha 6     (0,89 b) 

        Grignardove činidlá prudko reagujú so zlúčeninami, ktoré majú kyslé 

odštiepiteľné vodíky. Využite túto skutočnosť a pripravte 2-metylpropán. 

 

 

Úloha 7     (2,14 b)    

       V roku 1974 sa zistil mechanizmus deštrukcie ozónovej vrstvy a v roku 1985 

boli objavené prvé ozónové diery. Na základe toho výskumu 24 štátov podpísalo 

v roku 1987 tzv. „Montrealský protokol“, v ktorom sa štáty zaviazali znížiť do konca 

storočia produkciu a používanie freónov na 50 %.  

Najznámejší z nich je Freón–11, trichlórfluórmetán, ktorý uniká do horných 

vrstiev atmosféry a tam sa v dôsledku ultrafialového žiarenia homolyticky štiepi na C–

Cl väzbe. Doplňte chýbajúce reaktanty alebo produkty A až F: 

A + hν  →→→→  • CCl2F + B 

B + O3  →→→→  ClO • + C 

      ClO • + O •  →→→→  D + E 

Skutočnou škodlivou látkou je teda F, ktorý predtým ako opustí stratosféru alebo 

zreaguje s iným radikálom, môže zničiť tisíce molekúl ozónu.  

 

 
 


