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ÚLOHY ŠKOLSKÉHO KOLA 
Chemická olympiáda – kategória C – 48. ročník – školský rok 2011/2012 
Školské kolo 
 

Milan Melicher čík, Jarmila Kme ťová, Mária Lichvárová, Iveta Nagyová 
 
Maximálne 60 bodov 
Doba riešenia: 120 minút 
 

Úloha 1    (12 b) 

Chlorečnany s rôznymi horľavými látkami (sírou, uhlíkom, cukrom a pod.) 

tvoria prudko výbušné zmesi. Chlorečnan sodný sa používa na ničenie buriny. 

Prípravok sa predáva pod obchodným názvom travex. Chlorečnan draselný sa 

používa v priemysle na výrobu zápaliek, trhavín, ohňostrojov, pridáva sa do zubných 

pást a zriedený roztok sa používa ako kloktadlo na vyplachovanie úst. 

 Chlorečnany sa zahrievaním v prítomnosti katalyzátora rozkladajú za vzniku 

kyslíka, čo môžeme zapísať reakčnou schémou: 

MClO3  → °C 500  X + O2, 

kde M = Na, K. Táto reakcia sa využíva aj v tzv. kyslíkových sviečkach, kde sa 

tepelným rozkladom NaClO3 získava malé množstvo kyslíka potrebné pre núdzové 

použitie (napr. pri zlyhaní bežnej dodávky kyslíka v lietadle alebo v ponorke). 

 Vašou úlohou je: 

1.1 Určte neznámy produkt X a upravte vyššie uvedenú reakčnú schému na 

chemickú rovnicu. 

1.2 Vypočítajte, koľko gramov kyslíka vznikne pri tepelnom rozklade 15,0 g 

chlorečnanu sodného. Napíšte slovnú odpoveď. 

M(NaClO3) = 106,44 g mol-1 M(O2) = 32,00 g mol-1 

1.3 Vypočítajte počet molekúl uvoľneného kyslíka pri tepelnom rozklade 15,0 g 

chlorečnanu sodného. Napíšte slovnú odpoveď. 

1.4 Vypočítajte, aká by musela byť hmotnosť KClO3, aby sa pri jej rozklade 

uvoľnilo rovnaké množstvo molekúl kyslíka, ako pri rozklade 15,0 g NaClO3. 

Napíšte slovnú odpoveď. 

M(KClO3) = 122,55 g mol-1 

1.5 Napíšte vzorce a pomenujte najjednoduchšie dvojprvkové zlúčeniny kyslíka 

s dusíkom, sírou a uhlíkom. 
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1.6 Napíšte elektrónovú konfiguráciu aniónu kyslíkového atómu O2-. 

 

Úloha 2    (12,5 b) 

Oxidácia a redukcia sa uskutočňujú v reagujúcich sústavách ako spojené, od 

seba neoddeliteľné deje. Určitá častica sa môže oxidovať len vtedy, keď je v sústave 

prítomná iná vhodná častica, schopná sa redukovať. 

2.1 Ktoré z týchto chemických reakcií zapísaných chemickou rovnicou, sú 

redoxné?  

a) Ca + 2 H2O → Ca(OH)2 + H2 

b) 2 KI + H2O2 + H2SO4 → K2SO4 + 2 H2O + I2 

c) 2 NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2 H2O 

d) 2 Na + Cl2 → 2 NaCl 

2.2 Uveďte, či dochádza k redoxnej reakcii, ak sú železné klince ponorené do 

roztoku: 

a) NaCl 

b) CuSO4 

c) HCl 

d) KNO3 

2.3 Podčiarknite, ktoré z týchto látok môžu mať oxidačné i redukčné účinky:  

HNO3, MnO2, Cu+, H2O2, KMnO4 

2.4 Doplňte schému na chemickú rovnicu. Pri výpočte stechiometrických 

koeficientov napíšte čiastkové rovnice redukcie a oxidácie, z ktorých si 

odvodíte čiastkovú rovnicu redoxného deja. Určte, ktorý reaktant je v danej 

sústave oxidačné činidlo a ktorý je redukčné činidlo: 

KMnO4 + H2O2  + H2SO4 → MnSO4 + O2 + K2SO4 + H2O 

 

Úloha 3    (4,5 b) 

Pomenujte zlúčeniny zapísané chemickými vzorcami: BaO2; Al2O3; H2O2; 

NaHS; Ca(OH)2; NaHO2; H2SiO3; Ca(HCO3)2; (NH4)2S;  

 

Úloha 4    (11,5 b) 

Vypočítajte hmotnosť (v gramoch) siričitanu vápenatého, potrebného na 

chemickú reakciu s 50,0 cm3 20,0 % kyseliny chlorovodíkovej, ak siričitan vápenatý 
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obsahuje 15 % nereagujúcich látok. Vypočítajte objem oxidu siričitého, ktorý vznikol 

za normálnych podmienok uvedenou chemickou reakciou. Napíšte slovnú odpoveď. 

M(CaSO3) = 120,143 g mol-1 

M(HCl) = 36,461 g mol-1 

ρ(20,0 % HCl) = 1,0980 g cm-3. 

 

Úloha 5    (5,5 b) 

Jodometrické stanovenie peroxidu vodíka je založené na jeho redukcii na 

vodu v kyslom prostredí jodidmi. Zoxidovaný jód sa titruje odmerným roztokom 

tiosíranu sodného. Prebiehajú nasledovné chemické reakcie: 

H2O2 + 2 I- + 2 H3O
+ ←→  l2 + 4 H2O 

2 S2O3
2- + l2 ←→  2 l- + S4O6

2- 

Vypočítajte, aká je látková koncentrácia peroxidu vodíka (mol dm-3), ak sa 

stanovenie vykonalo nasledovne: Do titračnej banky sa odpipetovalo 25,0 cm3 

roztoku vzorky peroxidu vodíka, 2 g jodidu draselného, 30 cm3 kyseliny sírovej (1:2) 

a 1 cm3 katalyzátora síranu mangánatého (w = 10 %). Banka sa uzatvorila a nechala 

v tme 5 minút stáť. Jód, ktorý sa uvoľnil do roztoku, sa titroval odmerným roztokom 

tiosíranu sodného s látkovou koncentráciou c = 0,0500 mol dm-3, najprv do 

slabožltého sfarbenia roztoku a po pridaní roztoku škrobu ako indikátora, do úplného 

odfarbenia roztoku. Spotreba odmerného roztoku tiosíranu sodného s látkovou 

koncentráciou c = 0,0500 mol dm-3 bola 12,5 cm3. Napíšte slovnú odpoveď. 

 

Úloha 6    (2 b) 

Napíšte vzorce chemických zlúčenín: oxid sírový, dimér oxidu dusičitého, 

sírouhlík, disíran sodný, dusičnan amónny, chlorid karbonylu, hydrogensíran 

vápenatý, hydroxid lítny. 

 

Úloha 7    (9,5 b) 

Atóm dusíka sa v oxidoch vyskytuje v piatich oxidačných stupňoch, celkovo 

vytvára sedem rôznych molekulových oxidov. 

7.1 Napíšte názvy a vzorce aspoň 5 oxidov, ktoré vytvára dusík. 
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7.2 Napíšte názov  a vzorec oxidu dusíka, ktorý je za laboratórnych podmienok 

tuhou bezfarebnou látkou. 

7.3 Jeden z oxidov dusíka existuje ako rovnovážna zmes monoméru a diméru. 

Napíšte vzorce monoméru a diméru daného oxidu. Rozhodnite, ako sa bude 

meniť koncentrácia zložiek rovnovážnej zmesi, ak viete, že premena diméru 

na monomér je endotermická reakcia. Uvažujte pritom: 

a) zníženie teploty, 

b) zväčšenie tlaku, 

c) pridanie monoméru. 

7.4 Napíšte názov a vzorec oxidu dusíka, ktorý sa nazýva aj ako „rajský“ plyn. 

Vysvetlite, prečo sa tomuto plynu priradil uvedený názov. V akom mólovom 

pomere sa tento plyn mieša s plynom, ktorý tvorí 21 obj. % vo vzduchu, za 

účelom vzniku stavu, ktorý je dôvodom priradenia názvu hľadaného oxidu 

dusíka.  

7.5 Chemickými rovnicami zapíšte reakcie prebiehajúce počas výroby kyseliny 

dusičnej.  

 

Úloha 8    (2,5 b) 

Oxid dusičitý je možné redukovať oxidom siričitým. Napíšte vznikajúce 

produkty a reakciu zapíšte chemickou rovnicou. Vypočítajte hodnotu rovnovážnej 

konštanty tejto reakcie, ak viete, že v rovnovážnom stave sú koncentrácie: 

[NO2] = 0,005 mol dm–3, 

[SO2] = 0,002 mol dm–3. 

Rovnovážne koncentrácie vzniknutých produktov sú rovnaké a obe majú hodnoty 

0,003 mol dm–3. 
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