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ÚLOHY Z ANORGANICKEJ A ANALYTICKEJ CHÉMIE   
Chemická olympiáda – kategória A – 46. ročník – školský rok 2009/2010 
Celoštátne kolo 
 
Anton Sirota   
Medzinárodné informačné centrum MCHO, IUVENTA, Bratislava 
 

Maximálne 18 bodov  
Doba riešenia: 80 minút  

 

 

Úloha 1     (1,2 b) 

 Zmiešame presne 100 cm3 96 % kyseliny sírovej a 100 cm3 vody (zriedenie  

v objemovom pomere 1 : 1). Ak pri tom dochádza k objemovej kontrakcii, vyjadrite ju 

v %. Hustoty roztokov kyseliny sírovej sú v priloženej tabuľke.   

 

 

Úloha 2     (8,4 b) 

 Reakciou 51,5 cm3 50,0 % roztoku uhličitanu draselného, K2CO3, (ρ' = 1,54  

g cm-3) s ekvivalentným množstvom kyseliny chlorovodíkovej treba pripraviť roztok 

KCl nasýtený pri teplote 50 °C bez toho, aby sa do roztoku pridávala alebo sa z neho 

odparovala voda. Predpokladá sa pritom, že experiment je usporiadaný tak, aby vo-

da zo sústavy neunikala.  

2.1 Vypočítajte, aký musí byť objem roztoku kyseliny chlorovodíkovej a hmotnostný 

zlomok HCl v roztoku, aby po reakcii a vypudení oxidu uhličitého z roztoku vzni-

kol vyžadovaný nasýtený roztok KCl. 

2.2 Na akú teplotu treba zohriať nasýtený roztok KCl pri 50 °C, aby sa v ňom roz-

pustil prídavok 5,00 g tuhého KCl a vznikol opäť nasýtený roztok. 

2.3 Čo sa stane, ak sa do nasýteného roztoku KCl bude zavádzať plynný chlorovo-

dík. Vaše tvrdenie zdôvodnite.  

 

Tabuľka 1. Rozpustnosť KCl pri rôznych teplotách 

Teplota (°C) 16 37 56 76 

g KCl v 100 g vody 33,8 39,5 49,6 50,2 
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Pomôcky:  

-    milimetrový papier, 

-   oxeroxovaná strana z tabuliek (hustota roztoku H2SO4 v závislosti od jej koncen-

trácie), 

-    tabuľka MPSP s hodnotami atómových hmotností prvkov.   

 

 

Úloha 3     (8,4 b) 

 Dichróman didraselný oxiduje v kyslom prostredí jodid draselný na jód. Túto 

redoxnú reakciu možno využiť na vytvorenie galvanického článku nasledovným spô-

sobom:   

 Do jednej kadičky odmeriame 150,0 cm3 roztoku KI, do druhej kadičky odme-

riame 75,0 cm3 roztoku K2Cr2O7 a 75,0 cm3 20 % kyseliny sírovej. Koncentrácia roz-

tokov KI, resp. K2Cr2O7 bola 0,100 mol dm-3. Kadičky spojíme kvapalinovým mostí-

kom, do každého z roztokov vložíme platinovú elektródu a elektródy spojíme cez 

ampérmeter medeným vodičom. Obvodom začne pretekať prúd s intenzitou 2,00 mA. 

Presne po 300 minútach obvod prerušíme.     

3.1   Napíšte iónové rovnice pre reakcie, ktoré prebiehajú v jednom a druhom elek-

tródovom priestore.  

3.2  Napíšte rovnicu v iónovom tvare pre sumárnu redoxnú reakciu.  

3.3 Uveďte, ktorá elektróda je záporná a ktorá je kladná.  

3.4  Uveďte, ktorým smerom sa pohybujú elektróny v elektrickom vodiči (vo vonkaj-

šom obvode) od jednej elektródy k druhej.  

3.5 Vypočítajte hmotnosť jódu I2 a iónov Cr3+, ktoré vzniknú za daný čas  

v jednom a v druhom elektródovom priestore. 

_____   

 Nakoniec sa z roztoku v prvej kadičke vybrala elektróda, dôkladne sa opláchla 

vodou a roztok sa kvantitatívne preniesol do 200 cm3 odmernej banky a doplnil vo-

dou po značku. Z nej sa na jodometrickú titráciu odobralo vždy 50,0 cm3. Titrovalo sa 

roztokom tiosíranu sodného s koncentráciou 0,0100 mol dm-3. Priemerná spotreba 

pri troch paralelných titráciách bola 8,90 cm3.    

3.6 Výsledok získaný na základe titrácie porovnajte s výpočtom na základe  

Faradayových zákonov a vysvetlite prípadné rozdiely.  
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_____   

Roztok z druhej kadičky sa analogicky kvantitatívne preniesol do druhej 200 

cm3 odmernej banky a doplnil vodou po značku. Z neho sa odmerným valcom odme-

ralo 50 cm3 a k roztoku sa pridával zriedený roztok hydroxidu draselného. Roztok sa 

postupne sfarboval do žlta a mierne sa zakalil.  

3.7 Viete zmenu sfarbenia a kalenie roztoku vysvetliť pomocou chemických reakcií?    

_____ 

Potom sa z druhej odmernej banky odpipetovalo 20,00 cm3 roztoku do titračnej 

banky, pridal sa v nadbytku roztok jodidu draselného a vylúčený jód sa titroval od-

merným roztokom tiosíranu sodného s koncentráciou 0,200 mol dm-3.  

3.8 Za predpokladu, že sme postupovali pri celom postupe presne, vypočítajte spot-

rebu roztoku tiosíranu sodného, ktorú možno očakávať, ak vezmeme do úvahy 

aj výsledok z úlohy 3.6.  
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ÚLOHY Z FYZIKÁLNEJ CHÉMIE 
Chemická olympiáda – kategória A – 46. ročník – školský rok 2009/2010 
Celoštátne kolo  
 
Ján Reguli  
Katedra chémie PdF TU, Trnava 
  
Maximálne 17 bodov  
Doba riešenia: 80 minút 
 
Úloha 1     (4 b)  

Ak do nádoby s vodou ponoríme sklenenú kapiláru, voda v nej vystúpi vyššie. 

Ak ponoríme sklenenú kapiláru do ortuti alebo do vody ponoríme teflónovú kapiláru, 

kvapalina v kapiláre poklesne (oproti okolitej hladine).  

1.1   Od čoho závisí, ktorým smerom „sa pohne“ hladina kvapaliny v kapiláre? 

 

 Voda v kapiláre s polomerom 0,2 mm vystúpila pri 20 °C do výšky 7,5 cm nad 

okolitú hladinu.  

1.2   Ako sa zmení výsledok pokusu, ak použijeme kapiláru s dvojnásobným prieme-

rom? 

1.3   Ako by sa zmenil výsledok pokusu s pôvodnou kapilárou, keby pokus vykonali 

na Mesiaci, kde je gravitačné zrýchlenie asi 6-krát menšie ako na Zemi?  

 

 Štvorcový rámček s jednou pohyblivou stranou sme ponorili do mydlovej vody. 

Na rámček sme zavesili maličké závažie, ktoré kompenzuje snahu blanky zmenšiť 

svoj povrch.  

1.4   Aké je povrchové napätie mydlovej vody, ak hmotnosť závažia aj so spodnou 

stranou rámčeka dlhou 5 cm je 0,40 g?   

 Pre jednoduchosť vo výpočte rátajte s g = 10 m s–2. 

 Mydlová voda má povrchové napätie určite menšie ako čistá voda. Ak Vám ne-

vyšla menšia hodnota, viete, kde ste sa pomýlili?  

 

Úloha 2     (4 b) 

 Poznáme nasledovné štandardné reakčné entalpie pri teplote 298 K (indexom 

„f“ označujeme tvornú, „c“ spaľovaciu, „vap“ výparnú entalpiu): 
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∆fH
θ(H2O,l) = ∆cH

θ(H2,g) = – 285,84 kJ mol-1  

∆vapH
θ(H2O) = + 44,00 kJ mol-1  

∆cH
θ(C,grafit) = ∆fH

θ(CO2,g) = –393,5 kJ mol–1  

∆cH
θ(CO,g) = – 283,00 kJ mol-1  

∆fH
θ(CO,g) = – 110,5 kJ mol–1  

∆cH
θ(CH4,g) = – 890,7 kJ mol–1  

 

2.1   Vypočítajte hodnotu štandardnej reakčnej entalpie reakcie  

 CO(g) + H2O(g) → CO2(g) + H2(g) pri teplote 298 K. 

2.2  Vypočítajte štandardnú reakčnú entalpiu výroby „vodného plynu“ (zmesi oxidu 

uhoľnatého a vodíka z uhlia), ktorú opíšeme rovnicou   

H2O(g) + C(grafit) → CO(g) + H2(g)  

 

Vodný plyn sa využíva ako palivo. 

2.3  Vypočítajte štandardnú spaľovaciu entalpiu vodného plynu, t. j. štandardnú en-

talpiu reakcie 

CO(g) + H2(g) + O2(g) → CO2(g) + H2O(l)  

 

Vodný plyn môže reagovať aj tak, že vznikne metán:  

 3 H2(g) + CO(g) → CH4(g) + H2O(l)  

2.4   Vypočítajte štandardnú entalpiu pre túto reakciu. 

 

Úloha 3     (5 b) 

Rovnaké látkové množstvá plynov H2 a I2 sa zmiešali v prázdnej banke  

s objemom 4,00 dm3. Banka bola so svojím obsahom udržiavaná 4 dni pri  

konštantnej teplote 527 °C. Merania, realizované tr etí a rovnako štvrtý deň ukázali, 

že sústava obsahovala 0,060 mol plynného H2, 0,060 mol plynného I2 a 0,240 mol 

plynného HI.  

3.1   Vypočítajte, aká bola koncentrácia I2 na začiatku pokusu.  

 

Na piaty deň sa pridalo ďalších 0,020 mol plynného I2 do banky opísanej na 

konci štvrtého dňa. Banka s obsahom bola udržiavaná pri konštantnej teplote 527 °C 

ďalších šesť dní. (Teda od začiatku experimentu prešlo celkom 10 dní.) 
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3.2   Vypočítajte koncentráciu jódu a vodíka v banke na konci desiateho dňa. 

 

Úloha 4     (4 b)  

4.1  Katódou v galvanickom článku na obrázku je  

a)  olovená elektróda  

b)  cínová elektróda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  Zvolil som si príslušnú možnosť, pretože v galvanickom článku:  

a)   elektróda napravo je vždy katóda.  

b)   štandardný redukčný potenciál olovenej elektródy je menej negatívny než 

cínovej elektródy. 

c)   elektróda naľavo je vždy katóda.  

d)  elektródový potenciál cínovej elektródy je pozitívnejší než olovenej elektró-

dy. 

Vašu odpoveď zdôvodnite výpočtom. 

____________________ 

     soľný mostík 
Pb 
 

Sn 

0,01mol dm–3 
Sn2+ 

0,001mol dm–3 
Pb2+ 

 P 

            Eθ(Sn2+/Sn) = – 0,14 V    Eθ (Pb2+/Pb) = – 0,13 V 
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ÚLOHY Z ORGANICKEJ CHÉMIE 
Chemická olympiáda – kategória A – 46. ročník – školský rok 2009/2010 
Celoštátne kolo  
 
Marta Sališová a Radovan Šebesta 
Katedra organickej chémie PRIF UK, Bratislava 
 
 
Maximálne 17 bodov   
Doba riešenia: 80 minút 
 
 
Úloha 1     (3 b)   
 
a)  Napíšte opačný enantiomér uvedenej zlúčeniny a napíšte správne stereochemic-

ké názvy oboch enantiomérov, s použitím deskriptorov R-, resp. S- 

 

 
 
b) Aký izomér B vznikne po otočení vzorca A v rovine papiera o 180o ?   

Vo vzorcoch doplňte chýbajúce substituenty a určte absolútnu konfiguráciu  

daných zlúčenín. 

                                                   

                                                     A                                  B                      

                          

 

Úloha 2     (3,6 b)   

Navrhnite syntézy značkovaných kyselín propánových A a B z dostup-ných or-

ganických zlúčenín. Zdrojom uhlíka 13C je 13CO2. 

 

A   =    CH3-CH2-
13COOH 

B   =    CH3-
13CH2-COOH 
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Úloha 3     (2 b)   

 Uhľovodík A (C7H10) dáva bielu zrazeninu s amoniakálnym roztokom AgNO3. 

A reaguje s jedným molom vodíka na Pd/CaCO3 katalyzátore za vzniku zlúčeniny B. 

B s NBS (N-brómsukcín imid) dáva zlúčeninu C, ktorá s KOH v etanole za zvýšenej 

teploty poskytne zlúčeninu D. Reakciou D s O3 a následnej hydrolýze v prítomnosti 

Zn vznikne 1 mol formaldehydu a 1 mol 2-oxohexándiálu. Vyriešte a napíšte reakčné 

schémy jednotlivých premien. 

 

 

Úloha 4     (2 b)  

Navrhnite syntézu 4-etyl-5-metylcyklohexénu, ak ako východiskové zlúčeniny 

máte k dispozícii 1,3-dibrómbután, pent-3-en-2-ón a všetky potrebné anorganické 

činidlá. 

 

 

Úloha 5     (2,4 b)   

a) Fenylacetylén (etinylbenzén|) možno deprotonovať silnými bázami za vzniku  

nukleofilného aniónu, ktorý ochotne reaguje napr. s aldehydmi. Navrhnite vhodnú 

bázu na tvorbu odpovedajúcej lítnej soli a napíšte produkt jej reakcie 

s benzaldehydom. 

b) Pouvažujte aký produkt by vznikol, ak by sa do reakčnej zmesi pridal ešte  

dibutylamín. 

c) Pri použití báz treba vždy zvažovať aj iné konkurenčné reakcie, ktoré môžu  

poskytovať. Aký produkt by ste očakávali pri reakcii fenylacetylénu s lítiom 

v kvapalnom amoniaku? 

 

 

Úloha 6      (2,8 b)    

a)  Ako by ste pripravili 3-metyl-4-oxocyklohex-2-én-1-nitril z 2-formylpropén-nitrilu 

a vhodného ketónu. V 1H NMR spektre ketónu sa nachádzajú nasledovné signá-

ly: 0.95 t, 3H; 1.98 s, 3H; 2.33 q, 2H. Vyriešte a napíšte aj mechanizmus jednotli-

vých reakčných premien. 
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b)  Ako by ste sa najrýchlejšie presvedčili, že východisková zlúčenina, ale aj produkt 

obsahuje CN skupinu? 

c)  Priraďte signály chemických posunov v 1H NMR spektre príslušnému ketónu. 

 

 

Úloha 7      (1,2 b)    

Aký produkt vznikne z cyklopentanónu a etyl formiátu (etylesteru kyseliny metá-

novej) v roztoku etanolu a etoxidu sodného? Vysvetlite, prečo pri postupe, keď sa 

najprv zmiešajú obe karbonylové zlúčeniny a potom sa pridá báza, je výťažok pro-

duktu oveľa väčší, ako pri postupe, keď sa k cyklopentanónu pridá najprv báza a po-

tom ester. Napíšte reakčnú schému aj štruktúru vedľajšieho produktu. 

 

____________________  
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ÚLOHY Z BIOCHÉMIE  
Chemická olympiáda – kategória A – 46. ročník – školský rok 2009/2010 
Celoštátne kolo  
 
Boris Lakatoš   
Oddelenie biochémie a mikrobiológie, FCHPT STU, Bratislava 
 
Maximálne 8 bodov             
Doba riešenia: 60 minút  
 
 
Úloha 1     (3 b) 

Glutatión - tripeptid obsahujúci sulfhydrylovú skupinu, je veľmi zaujímavou mo-

lekulou s niekoľkými dôležitými funkciami. V živočíšnych bunkách je glutatión prítom-

ný vo vysokých koncentráciách (5 mM) a napríklad červené krvinky chráni pred oxi-

dačným poškodením tým, že pôsobí ako sulfhydrylový pufer. Prechádza medzi redu-

kovanou (GSH) a oxidovanou (GSSG) formou, v ktorej sú dva tripeptidy spojejné ur-

čitým typom kovalentnej väzby. Pomer GSH ku GSSG je vo väčšine buniek väčší ako 

500.  

 

C
CH2 N

CH
C

N
CH2

HCH2

SH

OHCH2

C NH3

+
H

COO

O

COO

 

 

a)  Vyznačte peptidové väzby v štruktúre glutatiónu a uveďte, čím sa líšia. 

b)  Určte, z akých aminokyselín je zložený glutatión a tripeptid pomenujte. 

c)  Uveďte, aký typ väzby spája glutatión v jeho oxidovanej forme. 

 

 

 

 



 11  

Úloha 2     (5 b) 

Somatostatín je peptidový hormón pôsobiaci proti účinku rastového hormónu. 

Reguluje systém žliaz s vnútorným vylučovaním a ovplyvňuje prenos nervových sig-

nálov a proliferáciu buniek prostredníctvom interakcie so svojími receptormi. 

Somatostatin má dve aktívne formy produkované alternatívnym štiepením jed-

ného preproproteínu: jedna aktívna forma pozostáva zo 14 aminokyselín, druhá z 28 

aminokyselín. Preproteín obsahuje 116 aminokyselinových jednotiek v sekvencii 

uvedenej nižšie:  

MLSCRLQCAL AALSIVLALG CVTGAPSDPR LRQFLQKSLA AAAGKQELAK YFLA-

ELLSEP  NQTENDALEP EDLSQAAEQD  EMRLELQRSA  NSNPAMAPRE      

RKAGCKNFFW  KTFTSC 

                                                                        

 

Zdroj: www.chemblink.com 

a)  S pomocou štruktúry 14 aminokyselín obsahujúcej aktívnej formy uvedenej na 

obrázku vyznačte na aminokyselinovej sekvencii miesto, kde dochádza k zostrihu 

preproteínu. 

b)  Určte približnú molekulovú hmotnosť tejto aktívnej formy somatostatínu. 

c)  Nakreslite štruktúru tretej aminokyseliny v sekvencii aktívnej formy hormónu. Tú-

to aminokyselinu pomenujte a uveďte jej trojpísmenový zápis. 

d)  Keďže aktivita somatostatínu závisí od jeho štruktúry, uvážte, či je možné zacho-

vať jeho rovnakú aktivitu zámenou aminokyseliny na treťom mieste 

v aminokyselinovej sekvencii za metionín. Svoju odpoveď zdôvodnite. 

____________________ 


