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ÚLOHY Z TECHNOLOGICKÝCH VÝPOČTOV (II) 
Chemická olympiáda – kategória EF – úroveň F – 46. ročník  
Školský rok 2009/2010 
Celoštátne kolo  
 
Anna Ďuricová  
Technická univerzita, Zvolen 
 
 
Maximálne 15 bodov 
Doba riešenia: 60 minút 
 

Úloha 1     (8 b) 

Ivanka po „mokrých pokusoch“ v potoku ochorela a musela pár dní ležať 

v posteli. Snívalo sa jej, že sa zmenšila na malú bábiku a plavila sa v potrubí 

s čudnou kvapalinou na malom člnku raz pokojne, inokedy ju rýchla turbulencia há-

dzala hore-dolu.  

Potrubím s vnútorným priemerom 10 cm, v ktorom sa Ivanka plavila, prúdila  

kvapalina v množstve 7500 kg h-1 s hustotou 0,86 g cm-3 a viskozitou 1,72 .10-2   

kg m-1s-1. 

Vypočítajte: 

a) Aká bola povaha prúdenia v tomto potrubí? 

b) Ako by sa zmenila priemerná rýchlosť a povaha prúdenia, ak by sa v určitom úse-

ku priemer potrubia zväčšil na 150 mm? 

c) Pri akom priemere sa dosiahla v potrubí turbulencia za rovnakých podmienok 

a rýchlosti ako v úlohe b)? 

 

 

Úloha 2     (4 b)  

V jeden pekný slnečný deň deti natierali latky na nový plot. Erik spočítal, že ma-

jú zamaľovať 40 latiek. Ivanka ich odmerala a zistila, že latka má výšku 1 m a šírku 

10 cm (hrúbku latky zanedbáme). Tomáš priniesol lazúrovací lak a zistil, že na prvý 

náter sa má pridať 10 % vody a na druhý náter sa lak neriedi. Výdatnosť laku bola 

približne 9 l/m2.  

Zistite, koľko vody bolo treba pridať na riedenie a koľko lazúrovacieho laku sa 

muselo použiť. 
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Úloha 3     (3 b)  

Malý Erik sa pri maľovaní plota dlho nezdržal a začal miešať kašičku. Páčilo sa 

mu pridávanie modrej farby k žltej. Čím viac jej prilieval, tým viac sa mu páčilo, čo sa 

deje. Vznikala zelená a zelenšia farba. Starká ho včas prichytila a zachránila ho pred 

nahnevaným dedom. 

Dedo síce Erikovu zelenú kašičku nevyhodil, ale jej intenzita sa mu nepáčila. 

Jeho odskúšaný hmotnostný pomer pre peknú zelenú farbu bol 4 : 3 žltej farby ku 

modrej. Erik namiešal farbu v hmotnostnom pomere 2 : 3. 

Vypočítajte, koľko čistej žltej a modrej farby treba pridať k dvom kilogramom 

Erikovej tmavo zelenej, ak dedo potrebuje 5 kg zelenej farby svojho obľúbeného od-

tieňa. 

____________________ 
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ÚLOHY ZO VŠEOBECNEJ A FYZIKÁLNEJ CHÉMIE (II) 
Chemická olympiáda – kategória F – úroveň F – 46. ročník  
Školský rok 2009/2010 
Celoštátne kolo 
 
Stanislav Kedžuch  
Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava 
 

Maximálne 15 bodov  
Doba riešenia: 90 minút     
 

V elektrochemických výpočtoch používajte hodnotu Faradayovej konštanty  

F = 96 485 C mol-1. Ak nie je uvedené inak, predpokladajte teplotu 20 oC. 

 

Úloha 1     (4 b) 

 Určte, ktorým smerom bude posunutá rovnováha 

Mn3+ + Fe2+ → Mn2+ + Fe3+ 

3 2(Mn /Mn )
1,5415 VEθ

+ + =   

2(Fe /Fe)
0,447 VEθ

+ = −  

3(Fe /Fe)
0,037 VEθ

+ = −  

 

 

Úloha 2     (4 b) 

Vypočítajte súčin rozpustnosti AgBr.  

(Ag /Ag)
0,7996 VEθ

+ =  

(AgBr/Br )
0,07133 VEθ

− =  

 

Úloha 3     (4 b) 

Na úplnú elektrolýzu neznámeho kovu X z roztoku obsahujúceho 591,2 mg XCl3 

sa roztok elektrolyzoval prúdom 0,50 A po dobu 36 minút. Výpočtom určte neznámy 

kov. 
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Úloha 4     (3 b) 

K 50 ml roztoku Na2S2O3 sa pridalo potrebné množstvo jodidu draselného 

a škrobový maz. Následne sa elektrolyticky pripravoval I2 prúdom 1,0 A a roztok sa 

intenzívne miešal. Bod ekvivalencie určilo fialové sfarbenie roztoku po 46 minútach. 

Vypočítajte koncentráciu Na2S2O3. 

____________________ 
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ÚLOHY Z ANALYTICKEJ CHÉMIE 
Chemická olympiáda – kategória EF – úrovne E aj F – 46. ročník  
Školský rok 2009/2010 
Celoštátne kolo 
 
Martina Gánovská   
Stredná odborná škola, Svit 
 
Maximálne 10 bodov            
Doba riešenia: 40 minút  
 
 

Úloha 1     (1,25 b) 

Vo vzorke odpadovej vody z garbiarní predpokladali pracovníci vodohospodár-

skeho laboratória prítomnosť chromitých a železitých katiónov. Ich koncentrácie vo 

vzorke boli nízke, čo dôkazy týchto katiónov komplikovalo, a preto sa najskôr overo-

vali v tzv. modelových roztokoch. Do troch skúmaviek sa pripravili modelové roztoky, 

pričom jedna obsahovala chromité katióny, druhá železité katióny a tretia oba katióny 

spolu. K dispozícii mali nasledovné činidlá: kyselina vínna, chelatón 3, tiokyanatan 

draselný, 1 % roztok diacetyldioxímu, dusičnan strieborný, peroxid vodíka, hydroxid 

sodný, hexakyanoželezitan draselný, jodistan draselný. 

a) Vyberte vhodné činidlá, ktorými možno dokázať katióny v skúmavkách. 

b) Zapíšte iónové zápisy prebiehajúcich reakcií a farebné zmeny, ktoré možno po-

zorovať. 

 

Úloha 2     (3,25 b) 

V prípade podobnosti reakcií manganatých a železitých katiónov s vod-ným roz-

tokom amoniaku a alkalickým hydroxidom mal Dr. Šafranka pravdu. Predpoklady 

o podobnosti reakcií si chcel overiť aj v prípade chromitých a železnatých katiónov 

solí. Ako modelové mu poslúžili roztoky síranu železnatého a chromitého. Pripravil 

tabuľku, do ktorej si zapísal pozorovania reakcií týchto solí s hydroxidom sodným.  

 

Katión 
Sfarbenie 
zrazeniny 

Zmena 
na vzduchu 

Rozpúšťanie 
v nadbytku 
zrážadla 

Fe2+    

Cr3+    
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a) Opíšte vizuálne rozdiely v zrážaní a rozpustnosti zrazenín v nadbytku hydroxidu, 

charakterizujte farebné zmeny a vyplňte tabuľku. 

b) Stechiometrickým stavovým, úplným iónovým aj skráteným iónovým zápisom 

zapíšte reakcie uvedených síranov s hydroxidom sodným a vzniknutých produk-

tov so vzdušným kyslíkom. 

c) Vypočítajte hodnotu pH, pri ktorej sa začne vylučovať zrazenina z roztoku želez-

natej soli (c(Fe2+) = 0,01 mol dm-3 ) a hodnotu pH, pri ktorej sa začne vylučovať 

zrazenina z roztoku železitej soli (c(Fe3+) = 0,01 mol dm-3 ). 

16
2(Fe(OH) ) 7,94 10SK −= × , 39

3(Fe(OH) 1,58 10SK −= ×  

    

Úloha 3     (2,875 b) 

Pracovníci laboratória potrebovali pri chelatometrickom stanovení katiónov ko-

vov udržať pH = 9,16. Keďže mali pripravený vodný roztok amoniaku  

s koncentráciou c = 0,4 mol dm-3, rozhodli sa použiť ho na prípravu amoniakového 

tlmivého roztoku zloženého z amoniaku a chloridu amónneho. 

a) Určte množstvo chloridu amónneho, ktoré potrebovali navážiť pri príprave  

1 dm3 pufru, ak použili spomínaný vodný roztok amoniaku. 

b) Pomocou rovníc opíšte tlmivý účinok amoniakového tlmivého roztoku počas sta-

novenia Cr3+ pomocou EDTA. 

c) Vypočítajte ako sa zmení pH tohto roztoku po pridaní 10 cm3 roztoku HCl s kon-

centráciou 0,2 mol dm-3.  

1
4(NH Cl) 53,49 g molM −= ;   1

3(NH ) 17,031 g molM −= , 5
3(NH ) 1,8 10BK −= ×  

 

Úloha 4     (2,625 b) 

Železo v minerálnej vode Korytnica sa vyskytuje najmä ako síran železnatý, 

čiastočne ako uhličitan a hydrogenuhličitan železnatý. Všetky železnaté soli sa však 

vplyvom vzdušného kyslíka oxidujú na Fe3+ a vylučujú sa vo forme hydratovaného 

oxidu železitého. Zrazenina sa usadzuje na stenách fľaše a tým sa zmenšuje množ-

stvo využiteľného železa, ktoré človek prijíma z vody. Vzájomný pomer Fe2+ a Fe3+ 

závisí najmä od množstva kyslíka v plyne, s ktorým je hladina vody v kontakte a od 

teploty. Pri výskume optimálnych podmienok uskladnenia Korytnice potreboval Dr. 

Šafranka stanoviť vedľa seba železnaté a železité soli.  Zvolil si manganometrickú 
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a chelatometrickú metódu, pričom stanovenie robil v dvoch rovnakých podieloch 

vzorky.  

Do prvej titračnej banky odpipetoval 100 cm3 vzorky, pridal dve kvapky  HNO3 

a roztok krátko povaril. Po ochladení roztoku upravil v ňom pomocou roztoku HNO3 

(c =1 mol dm-3) hodnotu pH na 2 až 3 a titroval ho odmerným roztokom chelatónu III 

(c = 0,0048 mol dm-3) s použitím indikátora xylenolová oranž (farebná zmena 

z červena do žlta). Priemerná spotreba bola 10,2 cm 3. Takto stanovil celkové množ-

stvo železa vo forme Fe3+.   

Do druhej titračnej banky opäť preniesol 100 cm3 vzorky a stanovenie 

robil manganometricky. K vzorke pridal 5 až 10 cm3 zmesi H2SO4 a H3PO4.  Spotreba 

odmerného roztoku KMnO4 (c = 0,0011 mol dm-3) bola 5,21 cm3. Takto stanovil Fe2+. 

a) Napíšte iónové zápisy rovníc chemických reakcií, ktoré prebiehajú pri stanovení. 

b) Vypočítajte hmotnostnú koncentráciu Fe2+ a Fe3+ vo vzorke minerálnej vody 

  v mg dm-3. 

c) Vysvetlite použitie H3PO4 pri manganometrickom stanovení železnatých katió-

nov. 

         (Fe) 55,85rA =  

____________________ 
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ÚLOHY Z ORGANICKEJ CHÉMIE  
Chemická olympiáda – kategória EF – úroveň E a F – 46. ročník  
Školský rok 2009/2010  
Celoštátne kolo 
 
Viera Mazíková  
Katedra chemických technológií a environmentu FPT TnUAD, Púchov 
 
Maximálne 10 bodov 
Doba riešenia: 60 minút 
 

Úloha 1     (3,125 b) 

 Kyselina 3,5-diamino-4-chlórbenzénsulfónová je aktívnym komponentom pri 

príprave farbiva alizarínovej čiernej. Navrhnite jej syntézu, ak máte k dispozícii kyse-

linu benzénsulfónovú a potrebné anorganické zlúčeniny. 

 

Úloha 2     (3,75 b) 

 Navrhnite reakčnú schému prípravy 2,4-dinitrochlórbenzénu, keď máte 

k dispozícii benzén ako východiskovú zlúčeninu. Z 2,4-dinitrochlórbenzénu sa pripra-

vuje sírne farbivo sulfogenová čerň hydrolýzou pri 90 °C vodným roztokom NaOH, 

následným sírením a oxidáciou, Do reakčnej schémy zahrňte aj hydrolýzu  

2,4-dinitrochlórbenzénu. 

 

Úloha 3     (3,125 b) 

Farby na vlasy obsahujú prírodné farbivá (napr. henu) a syntetické organické far-

bivá. Na trvalé farbenie sa používajú oxidačné syntetické farbivá napríklad  

2,5-diaminotoluén, p-fenyléndiamín, 2,5-diaminofenol a pod. Pôsobením aktívneho 

kyslíka z peroxidu vodíka sa funkčné skupiny farbív oxidujú, syntézou sa vytvárajú 

väčšie molekuly vlasového pigmentu, ktorý priľne k vlasovému keratínu. 

a) Napíšte vzorce troch zlúčenín spomínaných v úvodnom texte. 

b)  Aké je prirodzené vlasové farbivo? Vysvetlite, akú povahu (fyzikálnu, či chemic-

kú) má „ priľnutie“ farbiva na keratín? 

c)  Vyberte z ponúknutých funkčné skupiny, na ktoré sa môžu aktívnym kyslíkom 

oxidovať –NH2 skupiny farbiva:  

 –N⊕
≡N,  –NHOH,  ═NOH, –N(CH3)2  

d)  Ktoré podobné biopolyméry sa môžu farbiť rovnakými typmi farbív ako vlasy?  

____________________ 


