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ÚLOHY ZO VŠEOBECNEJ A ANORGANICKEJ CHÉMIE 
Chemická olympiáda – kategória B – 48. ročník – školský rok 2011/2012 

Školské kolo 
 
Juraj Bujdák   
 
Maximálne 40 bodov              
Doba riešenia: 80 minút  
 
 

Úloha 1     (15 b)  

1.1 Pomocou elektrónovej konfigurácie vysvetlite vlastnosti chloridu hlinitého ako 

Lewisovej kyseliny. 

1.2 Pomocou vlastnosti chloridu hlinitého ako Lewisovej kyseliny vysvetlite 

existenciu diméru  Al2Cl6 v tavenine. Uveďte štruktúrny vzorec diméru. 

1.3 Napíšte rovnicu chemickej reakcie chloridu hlinitého s amoniakom, v ktorých 

molekuly reaktantov vystupujú ako Lewisova kyselina a zásada. Použite 

štruktúrne vzorce. 

1.4 Aký typ hybridizácie atómu hliníka sa uplatňuje v chloride hlinitom a v produkte 

vzniknutom reakciou chloridu hlinitého a amoniaku?  

1.5  Pokúste sa porovnať silu Lewisovej kyseliny AlCl3(s) oproti AlCl3(g) 

 

 

Úloha 2     (14 b)  

 Hodnota súčinu rozpustnosti hydroxidu hlinitého je 4,6 × 10-33. Rozpúšťanie 

hydroxidu je vlastne disociácia, pričom vznikajú príslušné ióny a dochádza k ich 

akvatácii vo vodnom roztoku. Tento proces prebieha vo veľmi malom rozsahu, čo 

prezrádza veľmi nízka hodnota súčinu rozpustnosti.  

2.1 Vyjadrite chemickou rovnicou disociáciu hydroxidu hlinitého na ióny.  

2.2 V akom pomere látkových množstiev sú katióny a anióny vznikajúce disociáciou 

(nkatiónov / naniónov)? 

2.3 Súčin rozpustnosti sa definuje pomocou aktivít iónov. Pri nízkych 

koncentráciách, aké sú napríklad v roztokoch málo rozpustných látok, možno 

vo vzťahu pre súčin rozpustnosti namiesto aktivít použiť hodnoty relatívnych 

látkových koncentrácií. Napíšte týmto spôsobom vzťah pre súčin rozpustnosti 
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hydroxidu hlinitého. Vyjadrite súčin rozpustnosti hydroxidu hlinitého aj pomocou 

koncentrácie c rozpusteného hydroxidu hlinitého v jeho nasýtenom roztoku.    

2.4  Vypočítajte koncentráciu c hydroxidu hlinitého v jeho nasýtenom roztoku.  

Vychádzajte s odvodených vzťahov a z číselnej hodnoty súčinu rozpustnosti.  

2.5 Hydroxid hlinitý sa lepšie rozpúšťa v roztokoch s vyšším pH. Vysvetlite.  

 

 

Úloha 3     (11 b)  

Moderná výroba hliníka vyžaduje izoláciu oxidu hlinitého z rudy, tzv. bauxidu. 

Kvalitná ruda obsahuje od 40 do 70 % oxidu hlinitého. Zvyšok tvorí voda, oxidy 

železa a kremíka. Ruda sa melie a mieša so silnou zásadou, roztokom hydroxidu 

sodného. Oxid hlinitý sa v roztoku hydroxidu rozpúšťa a prímesi zostávajú v tuhom 

skupenstve v podobe červeného kalu. Aby sa získalo čo najviac zostávajúceho 

roztoku, kal sa premýva a nakoniec sa červený kal odstráni ako odpad. 

3.1  Doplňte rovnicu chemickej reakcie rozpúšťania oxidu hlinitého vo vodnom 

roztoku alkalických hydroxidov a vyrovnajte stechiometrické koeficienty: 

Al2O3 (s) +.......  (aq) + ...........→  [Al(OH)4]
− (aq) 

V ďalšom stupni sa získava hydroxid hlinitý rozkladom hlinitanu s tzv. 

karbonizačnými plynmi (pomocou oxidu uhličitého).  

3.2 Doplňte rovnicu chemickej reakcie a vyrovnajte stechiometrické koeficienty: 

[Al(OH)4]
− (aq) + .........→ ......... (s) + CO3

2- (aq) + .......... 

3.3 Napíšte, aká vlastnosť oxidu uhličitého sa uplatňuje v tejto reakcii.  

3.4  V ďalšom kroku sa zo získaného hydroxidu hlinitého vyrába oxid hlinitým 

tepelným rozkladom. Napíšte rovnicu chemickej reakcie tepelného rozkladu 

hydroxidu hlinitého.  

 

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

Školské kolo  
 
Martin Walko 
 
 
Maximálne 20 bodov 
Doba riešenia: 60 minút 
 
 

Úloha 1     (4 b)  

 Uveďte stupeň nenasýtenosti pre nasledujúce zlúčeniny 
 

 

 

 

 

Úloha 2     (14 b) 

Existuje jedenásť uhľovodíkov, ktoré obsahujú 5 uhlíkov, majú stupeň nenasýtenosti 

2 a pri bromácii zreagujú s jedným ekvivalentom brómu.  

2.1 Napíšte vzorce a názvy všetkých jedenástich uhľovodíkov, ktoré spĺňajú 

uvedené podmienky. 

2.2   Ktorý z týchto uhľovodíkov poskytne pri elektrofilnej adícii HBr dva produkty? 

2.3  Ktore tri z týchto uhľovodíkov poskytnú pri elektrofilnej adícii HBr rovnaký 

produkt. 

2.4  Ktore dva z týchto uhľovodíkov poskytnú pri elektrofilnej adícii HBr rovnaký 

produkt  (odlišný od produktu v podúlohe 2.3)? 
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Úloha 3     (2 b) 

Pomer hmotností uhlíka a vodíka v istom uhľovodíku je 6 : 1. Aký je pomer počtu 

atómov uhlíka a vodíka v jeho molekule? Aký je jeho stupeň nenasýtenosti? 

(Uvažujte relatívne atómové hmotnosti Ar(H) = 1 a Ar (C) = 12). 

 

_______________ 
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