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ÚLOHY  ZO VŠEOBECNEJ A FYZIKÁLNEJ CHÉMIE  
Chemická olympiáda – kategória EF – úroveň E – 48. ročník – školský rok 2011/2012 

Celoštátne kolo  

Iveta Ondrejkovi čová  
 
 

Maximálne 15 bodov  
Doba riešenia: 80 minút     
 

 

Úloha 1     (4 b) 

 Pôsobením vzdušného kyslíka roztok síranu železnatého postupne mení svoje 

sfarbenie. Príčinou je oxidácia železnatých katiónov na železité. V roztoku vzniknuté 

železité katióny možno spätne zredukovať na železnaté katióny pridaním práškového 

železa.  

a)   Napíšte rovnicu reakcie železitých katiónov so železom v časticovom 

 a stavovom  tvare.  

b)  Napíšte vzorec oxidovadla a redukovadla. 

c)   Vysvetlite priebeh uvedenej reakcie na základe porovnania hodnôt 

štandardných  elektródových potenciálov uvedených polreakcií. 

 Fe3+(aq) + e– →←  Fe2+(aq)   E°(Fe 3+|Fe2+) = 0,771 V 

 Fe2+(aq) + 2 e– →←  Fe(s)    E°(Fe 2+|Fe) = –0,447 V. 

 

 

Úloha 2     (6 b) 

a) Vypočítajte hodnotu pH vodného roztoku hydroxidu sodného, ak hodnota 

elektródového potenciálu vodíkovej elektródy, ponorenej do tohto roztoku pri 

teplote 25,0 °C a tlaku vodíka 100,0 kPa, je E(H+|H2) je –0,710 V. 

b) Napíšte a zdôvodnite na základe hodnôt štandardných elektródových 

potenciálov, ktoré z kovov M (M = nikel, striebro a zinok) budú reagovať 

s uvedeným vodným roztokom hydroxidu sodného.  

c) Napíšte rovnicu reakcie vodného roztoku hydroxidu sodného s vybraným kovom 

M v stavovom tvare. 
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 E°(Ni 2+|Ni) = –0,257 V;     E°(Ag +|Ag) = 0,7996 V;     E°(Zn 2+|Zn) = –0,762 V.  

 

Úloha 3     (5 b) 

 Olovo reaguje so zriedenou, ale aj s koncentrovanou kyselinou dusičnou.  

Reakcie sa líšia tým, že reakciou so zriedenou kyselinou vzniká oxid dusnatý, kým 

s koncentrovanou vzniká oxid dusičitý. 

a)  Napíšte chemické rovnice obidvoch redoxných reakcií vrátane stavového 

zápisu a stechiometrických koeficientov. 

b)  Napíšte, či je olovo ušľachtilý alebo neušľachtilý kov.  

 Svoje tvrdenie odôvodnite na základe hodnoty štandardného elektródového 

potenciálu E°(Pb 2+|Pb) = –0,126 V. 

 

____________________ 
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ÚLOHY Z TECHNOLOGICKÝCH VÝPOČTOV 
Chemická olympiáda – kategória EF – úroveň E – 48.ročník – šk.rok 20011/2012 

Celoštátne kolo  

Ľudmila Glosová 
 
Maximálne 15 bodov 
Doba riešenia: 60 minút 
 

Úloha 1     (5 b) 

 Eva so sestrou Danou chceli kúpiť pekný darček mamke k narodeninám. 

Rozhodli sa, že k novým šatám pribudne nový šperk, najlepšie z nejakého 

prírodného minerálu. Medzi mnohými pekne vypracovanými vecičkami našli decentný 

hematitový náhrdelník tmavého kovového sfarbenia. Pôsobil priam čarovne. Okrem 

toho, že zistili, že sa považuje za kameň šťastia, začali sa zaujímať o kameň aj  

z chemického hľadiska. 

Zistili, že hematit  je vlastne oxid železitý. Uvedený hematit obsahoval 64,31 % 

Fe, 27,69 % O a 8,00 % prímesí prvkov Ti, Mn a Al. Ďalej sa dočítali, že minerál je 

rozpustný  v koncentrovanej 36,0 % HCl a žíhaním v oxidačnom plameni sa mení na 

magnetit. 

Ak dievčatá nechcú šperk zničiť, pomôžte im zistiť: 

a) hmotnosť oxidu železitého, ktorý obsahuje kameň s hmotnosťou 50,0 g, 

zabudovaný do šperku,  

b) hmotnosť chloridu železitého ktorý by vznikol rozpustením vypočítaného 

množstva oxidu železitého z úlohy a) v koncentrovanej HCl? 

c) objem (cm3) koncentrovanej 36,0 % HCl, ktorý by bolo treba na to použiť, ak by 

sa kyselina použila v 5 % nadbytku. 

 

M(Fe2O3) = 159,7 g mol–1 

M(FeCl3) = 162,206 g mol–1 

M(HCl) = 36,45 g mol–1 

ρ(HCl, 36%)) = 1,1789 g cm–3 

M(H2O) = 18,015 g mol–1 



 4

Úloha 2     (5,5 b) 

Dievčatá si chceli vyskúšať, ako sa hematit rozpúšťa v kyseline. Aby nezničili 

šperk, kúpili si malý kúsok hematitu a ten rozpustili v koncentrovanej HCl. Z krásneho 

čierneho kameňa vznikol najprv žltohnedý roztok a z neho po vykryštalizovaní získali 

chlorid železitý v podobe žltohnedých hygroskopických kryštálov. V učebnici sa 

dočítali, že táto látka môže kryštalizovať vo forme hexahydrátu, ale tiež ako dihydrát, 

pričom nasýtený roztok chloridu železitého sa používa na leptanie medených 

plošných spojov. 

 Eva s Danou sa rozhodli pripraviť roztok na leptanie plošných spojov. 

K dispozícii mali 115 g 15,0 % roztoku FeCl3. Vypočítajte: 

a) hmotnosť FeCl3 . 6 H2O, ktorý treba pridať k 15,0 % roztoku, aby vznikol 

nasýtený roztok FeCl3 pri teplote 25 °C. 

b) hmotnosť FeCl3. 2 H2O, ktorý by bolo treba použiť za tých podmienok. 

Rozpustnosť pri 25 °C:  s(FeCl3) = 99,0 g v 100 g H2O 

 

Úloha 3 (4,5 b) 

 Magnetit sa používa ako surovina pri výrobe železa. Pred dávkovaním suroviny 

do vysokej pece sa surovina musí upraviť tak, aby všetky tuhé častice mali rovnakú 

veľkosť častíc. Po triedení sa odoberie surovina zo sita s najvyšším podielom 

zrnitého materiálu. 

Drvenie materiálu prebehlo na dvoch drvičoch so stupňom drvenia S1  a S2 . Na 

každom drviči sa triedilo 1 500 kg materiálu. Po drvení sa ruda roztriedila na dvoch 

rovnakých sústavách sít s nasledovným výsledkom:  

 

Stupeň drvenia S1 S2 

Číslo vzorky Veľkosť oka 
sita (mm) 

Hmotnosť 
frakcie (kg) 

w1 (frakcie) Hmotnosť 
frakcie (kg) 

w (frakcie) 

1. 60 0 0 0 0 

2. 50 135  208  

3. 40 225  540  

4. 30 730  420  

5. 20 170  160  

6. 0 (prepad)     
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Vypočítajte a doplňte údaje v tabuľke: 

a) hmotnosť prepadu a w, 

b) priemernú zrnitosť materiálu po drvení pri stupni drvenia S1 a S2. 

c) stupeň a typ drvenia S1 a S2, ak pôvodná priemerná zrnitosť materiálu bola 30 

cm.  

d) Uveďte, z ktorého sita sa môže odobrať ruda ako surovina do vysokej pece.  

 

____________________ 
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ÚLOHY Z ORGANICKEJ CHÉMIE 
Chemická olympiáda – kategória EF – 48. ročník – školský rok 2011/2012  

Celoštátne kolo  
 
Viera Mazíková  
 
Maximálne 10 bodov 
Doba riešenia: 45 minút 
 

Úloha 1     (10 b) 

 V súčasnosti sa syntetický vanilín pripravuje z guajakolu obsiahnutého 

v drevnom dechte alebo fermentačnou premenou polymérového lignínu, ktorý je 

v papierenskom priemysle odpadovou látkou pri výrobe celulózy z dreva. 

a) Napíšte vzorec guajakolu (2-metoxyfenol) a vanilínu (4-hydroxy-3-metoxy-

benzaldehyd). 

b) Napíšte reakcie prípravy vanilínu z guajakolu Reimer-Tiemannovou reakciou. 

c)  V minulosti sa vanilín pripravoval z ľahko dostupného eugenolu (napríklad zo 

škoricovej silice), ktorý sa izomerizáciou premenil na izoeugenol (2-metoxy-4-

prop-1-énylfenol) a ten potom následnou oxidáciou prešiel na vanilín. Napíšte 

vzorec izoeugenolu a aspoň dve oxidačné činidlá na prípravu vanilínu. 

d)  Syntetický vanilín je približne päťstokrát lacnejší ako prírodný. Napriek tomu sa 

do potravinárskych výrobkov napr. do coca coly používa drahší vanilín 

pripravený extrakciou z vaniliek. Skúste zdôvodniť prečo. 
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ÚLOHY Z ANALYTICKEJ CHÉMIE 
Chemická olympiáda – kategória EF – 48. ročník – školský rok 2011/2012 

Celoštátne kolo  
 
Martina Gánovská   
 
Maximálne 10 bodov              
Doba riešenia: 40 minút  
 
 

Úloha 1     (4 b) 

 Oxidačný stupeň prvku v zlúčenine vplýva na jej vlastnosti. Podľa redoxných 

potenciálov polreakcií je možné určiť smer priebehu reakcií. Rozdiel redoxných 

potenciálov oboch polreakcií poskytuje informáciu o rovnovážnej konštante reakcie 

a umožňuje správne vybrať analytickú metódu pre stanovenie konkrétnej zlúčeniny. 

1.1  V  rovniciach: 

a) Zapíšte jednotlivé polreakcie,  

b) Určte stechiometrické koeficienty,  

c) Na základe redoxného potenciálu určte smer reakcie.    

      

 Ce3+ + Fe3+  → Ce4+ + Fe2+           E0(Fe3+ / Fe2+) = 0,77 V  

   E0(Ce4+ / Ce3+) = 1,44 V  

 

 Pb2+ + I2 + H2O  →  PbO2 + I– + H+   
 E0(PbO2

 / Pb2+) = 1,46 V 

    E0(I2
 / 2 I

–
) = 0,53 V 

  

  [Fe(CN)6]
3– + Mn2+ + H2O  → [Fe(CN)6]

4– + MnO4
– + H+  

  E0([Fe(CN)6]
3– / [Fe(CN)6]

4–) = 0,36 V 

  E0(MnO4
– / Mn2+) = 1,55 V 

 

1.2 Určte koncentráciu Ce3+ a Ce4+ iónov v roztoku, ktorého oxidačno redukčný 

potenciál pri 25 °C  je 1,47 V a celková koncentrác ia Ce je 0,05 mol dm-3. 

        F = 96487 C mol–1;      R = 8,314 J K–1 mol–1   
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Úloha 2     (6 b) 

 Súčasťou kalov, ktoré vznikajú pri ťažbe a spracovaní rúd je spolu s arzénom 

aj antimón. Antimón je svojou toxicitou porovnateľný s arzénom alebo olovom. 

Väčšina jeho zlúčenín je málo absorbovateľná zo zažívacieho traktu, napriek tomu 

chronické otravy spôsobujú vážne poškodenia pečene. Pracovníci laboratória sa 

rozhodli stanoviť Sb3+ vo  forme SbO3
3- jodometricky. Ku  vzorke v 100 cm3 odmernej 

banke pridali najskôr približne 2 g tuhej kyseliny vínnej na zabránenie hydrolýzy a až 

potom ju doplnili destilovanou vodou. Na jednu titráciu použili 25,0 cm3 zásobného 

roztoku. Keďže stanovenie prebieha pri pH 8 - 8,5, pridali ešte 2 g hydrogen-

uhličitanu sodného a 3 cm3 škrobového mazu. Priemerná spotreba odmerného 

roztoku jódu bola 12,2  cm3.  

 Na stanovenie presnej koncentrácie odmerného roztoku jódu použili ako 

sekundárny štandard roztok tiosíranu sodného. Koncentráciu roztoku tiosíranu 

stanovili postupom, ktorý je opísaný v úlohe 2.3. Presnú koncentráciu odmerného 

roztoku jódu stanovili podľa postupu opísaného v úlohe 2.4.     

2.1 Uveďte iónové zápisy pre reakcie pri: 

 a) jodometrickom  stanovení antimónu, 

 b) štandardizácii roztoku jódu na tiosíran sodný, 

 c) štandardizácii odmerného roztoku jódu na arzenitan sodný, 

 d)  štandardizácii tiosíranu sodného na bromičnan draselný. 

2.2 Opíšte indikáciu ekvivalentného bodu pri štandardizácii roztoku tiosíranu na 

bromičnan draselný. 

2.3 Vypočítajte presnú koncentráciu tiosíranu sodného, ktorú pracovníci laboratória 

stanovili titráciou zásobného roztoku bromičnanu draselného. Na prípravu 200 

cm3 roztoku navážili 0,1369 g bromičnanu. Na jednu titráciu použili 25,0 cm3 

KBrO3, pridali nadbytok tuhého jodidu draselného a kyselinu chlorovodíkovú na 

okyslenie. Spotreba na titráciu indikovanú škrobovým mazom  bola 12,3 cm3.  

2.4 Vypočítajte presnú koncentráciu jódu, ktorú pracovníci stanovili titráciou roztoku 

tiosíranu sodného s presne známou koncentráciou (zistenou v úlohe 2.3). Na 

analýzu sa použilo 10,0  cm3 roztoku sekundárneho štandardu. Spotreba 

odmerného roztoku I2  bola 11,6 cm3.  

2.5  Vypočítajte hmotnosť Sb(III)  vo vzorke. 
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2.6 Vypočítajte redoxný potenciál sústavy,  ktorá vznikne pridaním 5 cm3  I2          (c 

= 0,1 mol dm-3) k 50 cm3  roztoku antimonitej soli (c = 0,15 mol dm-3 ). Meranie 

sa uskutočnilo pri teplote 25°C. 

E0(Sb3+/Sb5+) = 0,75 V;     M(Sb) = 121,757 g mol-1;                                      

M(Na2S2O3) = 158,112 g mol-1;     M(KBrO3) = 167,002 g mol-1;,  

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


