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ÚLOHY Z ANORGANICKEJ A ANALYTICKEJ CHÉMIE   
Chemická olympiáda – kategória A – 48. ročník – školský rok 2011/2012 
 
Študijné kolo  
 
Anton Sirota   
 
Maximálne 18 bodov 
Predpokladaná doba riešenia: Bez časového obmedzenia.  

 

Úvod  

 Žijeme v období, keď na nás pôsobia rôzne faktory. Politické, kultúrne, 

zdravotné a ešte neviem aké. Nás budú zaujímať chemické faktory. Tento termín 

si vymysleli legislatívci a zahrňuje chemické zlúčeniny, ich vlastnosti a ich pôso-

benie na okolie. Chemické faktory pôsobia na nás, ale aj v nás. Niekedy až na-

toľko, že napadajú našu súdnosť a schopnosť triezvo uvažovať. Možno to po-

chopiť v prípadoch, keď strach z chemických faktorov niekoho živí. Takíto jedinci 

budú chemické faktory zdôrazňovať na každom kroku, pričom sa zameriavajú 

najmä na také, ktoré na nás číhajú v školských chemických laboratóriách a skla-

doch.  

Chemické faktory len vyčkávajú na vhodnú chvíľu, aby nás napadli. Naj-

horšie chemické faktory sú tie, ktoré sa označujú ako škodlivé. Tieto sa zásadne 

zahniezďujú najmä na školách a orientujú sa na bezbranných študentov, keď 

prídu do chemického laboratória, aby tam urobili nejaký chemický pokus. Tak si 

to asi myslia mnohí tí, ktorí nás pred nimi varujú. Prehliadajú pritom, že škodlivé 

chemické faktory striehnu na nevedomých ľudí v kuchyniach, kúpeľniach, WC,  

v garážach, bytoch, v lekárničkách, v strave, ktorú denne jeme, na uliciach, jed-

noducho všade, kde im takíto ľudia nevedia zo strachu čeliť. Nemožno sa však 

čudovať, že sa bojovníci proti škodlivým chemickým faktorom orientujú najmä na 

školy, lebo bojovať s riaditeľmi škôl je podstatne jednoduchšie ako bojovať na-

príklad s riaditeľmi koncernov, ktoré produkujú alebo upravujú potraviny.  

Črtá sa jedno dávno známe východisko: úspešne čeliť možno len tomu, 

čo dobre poznáme. Ak budeme mladým adeptom chémie zakazovať kontakt  
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s chemikáliami v konkrétnych praktických situáciách, nikdy z nich nevychováme 

generáciu chemikov, ktorá by bola schopná bojovať s nebezpečnými chemickými 

faktormi.   

Jedna z možností, ako si rozšíriť chemické obzory, je aj chemická olym-

piáda. V tomto roku sa v úlohách z anorganickej a analytickej chémie budeme 

venovať chemickým zlúčeninách, ktoré pri zlej manipulácii môžu spôsobovať 

zdravotné problémy, ale vykazovať aj iné škodlivé účinky. Budeme sa venovať 

štruktúre a vlastnostiam látok, ktoré pôsobia na organizmus ako jedy a niektoré  

z nich sa v minulosti hojne využívali na odstraňovanie nepohodlných ľudí.  

V úlohách CHO budeme venovať pozornosť rozpustnosti látok, rôznym 

spôsobom vyjadrovania rozpustnosti a s tým spojených výpočtov. Už tradične 

treba pozornosť venovať zápisu chemických reakcií v podobe rovníc v stechio-

metrickom, iónovom a stavovom tvare. Na základe chemických rovníc sa budú 

vyžadovať stechiometrické výpočty, v ktorých budú  niektoré reaktanty v nadbyt-

ku.        

Budeme si však všímať aj štruktúru študovaných látok. S tým však súvisí 

zápis štruktúrnych vzorcov v podobe Lewisových a geometrických vzorcov,  

v ktorých treba uvádzať tvar častíc, počet a druh chemických väzieb a pre lepšie 

vysvetlenie niektorých vlastností dvojatómových molekúl treba pozornosť veno-

vať nielen atómovým orbitálom (aj hybridným), ale aj mechanizmu vzniku mole-

kulových orbitálov (MO) na úrovni pochopiteľnej aj pre žiakov strednej školy. 

Treba si osvojiť základy konštrukcie jednoduchých MO energetických diagramov 

a vedieť ich využiť na vysvetlenie niektorých magnetických vlastností a väzbo-

vých pomerov (obsadzovanie elektrónov do väzbových, protiväzbových a neväz-

bových orbitálov).    

Pozornosť treba venovať aj koordinačným zlúčeninám, v ktorých sú štu-

dované látky viazané ako ligandy, Tu možno očakávať výpočty týkajúce sa roz-

kladu takýchto látok, ale aj témy, charakteristické pre koordinačné zlúčeniny 

(napr. tvar koordinačných polyédrov, izoméria, magnetické a spektrálne vlastnos-

ti). Aj tu treba zdôrazniť, že úlohy CHO vo všetkých naznačených oblastiach 

budú na úrovni primeranej žiakom strednej školy a možno ich zvládnuť na úrovni 
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všeobecných chemických vedomostí a logického chemického myslenia. Treba 

však povedať aj to, že niektoré časti úloh možno vyriešiť len po určitej študijnej 

príprave. 

 

Odporú čaná literatúra: 

1. J. Kandráč, A. Sirota, Výpočty v stredoškolskej chémii, učebnica pre 1. a 2. 

ročník SPŠCH, SPN, Bratislava, 1996. str. 30 až 55, 95 až 166. 

2. Ľubovoľná vysokoškolská učebnica z analytickej chémie a v nej časti o uve-

dených typoch titrácií.    

3. Ľubovoľná vysokoškolská učebnica z anorganickej chémie a v nej časti, ktoré 

sú uvedené v úvode.  

__________________ 

 

Úloha 1     (1,8 b) 

Metán a oxid uhoľnatý patria k škodlivým chemickým faktorom, ktoré 

"pľundrujú telo a zabíjajú v ňom život". Metán, resp. oxid uhoľnatý spolu s kyslí-

kom a plameňom (niekedy stačí len iskra) tvoria vražednú trojkombináciu, ktorá 

spôsobuje výbuchy napr. v baniach. Väčšina tých, ktorí to zažili na vlastnej koži, 

už nemohli opísať, aký mali pocit pri výbuchu. Baníci mali krutý zvyk brávať do 

bane klietku so spevavým vtákom. Klietku zavesili na vyvýšené miesto a v prie-

behu pracovnej zmeny sledovali, ako sa vták správa. Ak posmutnel, alebo ne-

dajbože zahynul, vedeli, že je zle.  

1.1 Dokážte výpočtom, na prítomnosť ktorého z uvedených plynov sa dalo 

predovšetkým usudzovať na základe tohto "experimentu", ak vzduch 

vháňaný do banských priestorov obsahoval 79,5 mol. % dusíka a 20,5 

mol. % kyslíka.  

 

 Oxid uhoľnatý je značne jedovatý a jeho jedovatosť je spôsobená tým, že 

znemožňuje prenos kyslíka z pľúc do tkanív. Je nebezpečný najmä tým, že je 

bezfarebný a bez vône. Nachádza sa v svietiplyne, generátorovom plyne a vo 

vodnom plyne, ale aj vo výfukových plynoch a v cigaretovom dyme.  K jednej  
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z najväčších tragédií na Slovensku došlo 27. októbra 1995 vo Východosloven-

ských železiarňach. Do ovzdušia sa vtedy nekontrolovane uvoľnilo toľko oxidu 

uhoľnatého, že v blízkej obci Veľká Ida dosiahla koncentrácia až 50 mg m-3, čo 

spôsobilo, že 13 ľudí zomrelo a ostatní obyvatelia obce museli byť dočasne 

evakuovaní.  

1.2 Stručne z chemického hľadiska vysvetlite, čo spôsobuje jedovatosť oxidu 

uhoľnatého.   

             

Úloha 2     (10,8 b) 

 V roku 1890 L. Mond navrhol postup, ktorým možno získať veľmi čistý 

nikel. Niklová ruda sa rozdrví a upraví tak, aby sa zbavila hlušiny. Ak takto upra-

vená ruda obsahuje nikel, arzén a síru, jej zohrievaním pri 200 °C sa získa oxid 

nikelnatý a ostatné nekovové prímesi sa pritom oxidujú na plynné oxidy (reakcia 

1). Z oxidu nikelnatého sa redukciou vodíkom získa nikel (reakcia 2), ktorý je 

však znečistený prímesami kobaltu a železa a treba ho preto čistiť.  

L. Mond nechal zreagovať znečistený nikel s nadbytkom oxidu uhoľnaté-

ho pri teplote 80 °C, pri čom vznikol plynný tetrakarbonyl niklu (reakcia 3), ktorý 

sa v zmesi s oxidom uhoľnatým rozložil pri teplote 220 až 250 °C na tuhý ni kel a 

oxid uhoľnatý (reakcia 4). Pri uvedenej rafinácii niklu sa využíva fakt, že za uve-

dených podmienok nevznikajú plynné karbonyly kobaltu a železa.       

2.1 Napíšte v stavovom zápise chemické rovnice reakcií, ktoré sa spomínali  

v texte. Pri zápise reakcie 1 použite pre východiskovú nikelnatú rudu vzo-

rec NiAsS. Pri žíhaní rudy sa uvoľňuje plynný oxid arzenitý, ktorý má po-

dobnú štruktúru ako oxid fosforitý a okrem toho vzniká oxid siričitý. 

2.2 a)      Nakreslite geometrický vzorec (priestorové usporiadanie) molekuly 

oxidu arzenitého.  

 b)   Napíšte Lewisov štruktúrny vzorec a znázornite tvar molekuly 

oxidu siričitého a ak to prichádza do úvahy, aj všetky tautomérne 

formy.   
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Na istej škole v zahraničí založili chemický klub, v ktorom sa žiaci – čle-

novia tohto klubu – snažili zopakovať pokusy, ktoré pred mnohými rokmi navrhli 

alebo urobili slávni chemici. Samozrejme, že pokusy robili pod starostlivým do-

hľadom ich učiteľa chémie, ktorý bol zároveň predsedom klubu. Dodržiavanie 

pravidiel bezpečnosti pri práci v chemickom laboratóriu bolo úplnou samozrej-

mosťou a práca v klube mala podporiť a upevniť v nich správne chemické prak-

tické návyky. Učili sa poznávať riziko pri práci s chemickými látkami, ochraňovať 

svoje zdravie a predchádzať kontaminácii životného prostredia.   

_____ 

Poznámka na zamyslenie: 

Treba dodať, že za daného stavu vyučovania chémie, ale najmä využíva-

nia laboratórnych chemických pokusov, by klub, o ktorom hovoríme, nemohol na            

Slovensku existovať. Používanie aj niektorých doteraz bežných chemikálií je 

natoľko obmedzené, že to zväzuje ruky a myseľ učiteľom chémie, nehovoriac už 

o autoroch praktických úloh chemickej olympiády. Učiteľov, ktorí sa dlhé roky 

venovali výchove mladej generácie a najmä chemického dorastu, netreba pre-

sviedčať o tom, že správne zásady pri práci v chemickom laboratóriu bez zby-

točných rizík sa nedajú naučiť citovaním paragrafov, ktoré, zdá sa, zostavovali 

ľudia, ktorí nemali a nemajú dobrý vzťah k chémii a možno ani patričné chemické 

vzdelanie. Na Slovensku vznikla v ostatných rokoch skupina vykladačov záko-

nov, ktorí sú často horlivými chemickými amatérmi a ti si predsavzali sliediť po 

školách a ich chemických laboratóriách a snoriť napríklad aj v praktických úlo-

hách chemickej olympiády, či sa tam náhodou nenájde čo len kvapka škodlivých 

chemických faktorov. Títo odborníci na škodlivé chemické faktory často zveličujú 

a stavajú sa do role inkvizítorov bez toho, aby brali do úvahy situáciu v iných 

krajinách a robia tak zo slovenských žiakov štatistov na poli kontrolovaného 

chemického experimentovania. Neváhajú naháňať hrôzu z nebezpečných fakto-

rov vypisovaním listov a riaditeľom škôl vyčíslovať, aké im hrozia sankcie a poku-

ty. Aj tak sa dá. Potom však na Slovensku v súčasnosti nehrozí, že by sa tu 

mohli zakladať nejaké chemické kluby alebo záujmové krúžky a rozvíjali sa  

v tejto oblasti mimoškolské aktivity. Nemožno sa potom diviť, že naši žiaci   
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v ostatnom čase stále viac prestávajú v praktických chemických úlohách konku-

rovať žiakom z vyspelých krajín. Na Slovensku sa budeme musieť asi zmieriť  

s pohľadom na odchádzajúci medzinárodný chemický rýchlovlak. 

_____ 

 

Pokračovanie textu úlohy: 

 Dvaja členovia spomínaného klubu sa rozhodli, že zopakujú pokus, ktorý 

navrhol L. Mond. Z upravenej rudy odvážili presne 5 g. Rudu nasypali do reakč-

nej banky a zohrievaním pri 200 °C rudu rozložili, pričom získali oxid nikelnatý a 

plynné produkty  odvádzali do absorpčnej nádoby obsahujúceho vhodný roztok. 

Roztok bol v nadbytku, takže plynné produkty rozkladu sa v ňom úplne zachytili a 

zreagovali.   

Žiaci urobili pokus dvakrát. Pri prvom pokuse dali do absorpčnej nádoby 

dostatočné množstvo zriedeného roztoku dusičnanu strieborného a zavádzaním 

plynných produktov sa vyzrážala zrazenina, ktorú odfiltrovali, premyli na filtri, 

vysušili a odvážili. Jej hmotnosť bola 22,418 g.    

Pri druhom pokuse dali do absorpčnej nádoby 400 cm3 roztoku hydroxidu 

sodného s koncentráciou 0,500 mol dm-3.  Po skončení reakcie absorpčný roztok 

preliali do 500 cm3 odmernej banky a doplnili vodou po značku. Z neho na sta-

novenie nezreagovaného hydroxidu sodného odpipetovali 50,0 cm3 a roztok 

následne titrovali roztokom kyseliny sírovej s koncentráciou 0,100 mol dm-3. 

Spotreba roztoku bola 24,5 cm3.  

Podobne, ako to urobil svojho času L. Mond, aj žiaci nechali reagovať 

oxid nikelnatý pri teplote 80 °C s nadbytkom oxidu uhoľnatého. Vznikol pritom 

plynný tetrakarbonyl niklu, ktorý sa pomocou nadbytočného oxidu uhoľnatého 

odvádzal do inej reakčnej nádoby, v ktorej sa plynný produkt rozložil pri teplote 

220 až 250 °C na tuhý nikel a oxid uho ľnatý. Žiaci takto získali pri prvom pokuse 

1,608 g a pri druhom pokuse 1,612 g veľmi čistého niklu. Boli na seba hrdí, že 

dokázali zopakovať túto veľmi náročnú syntézu, aj keď priznali, že bez pomoci a 

rád učiteľa chémie by to nedokázali.  
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2.3 Napíšte rovnice chemických reakcií, ktoré prebiehajú v absorpčnom roz-

toku pri absorpcii oxidu arzénu a oxidu síry:  

a)   v roztoku dusičnanu strieborného (prvý pokus);  

b)   v roztoku hydroxidu sodného (druhý pokus).  

2.4 Na základe výsledkov experimentu vypočítajte látkové množstvo  

a)   arzénu;  

b)   síry,  

ktoré obsahoval návažok rudy.   

2.5   Vypočítajte hmotnosť niklu znečisteného kobaltom a železom, ktorý obsa-

hovala vzorka upravenej nikelnatej rudy. 

2.6 Na základe výsledkov experimentu vypočítajte, koľko percent prímesí 

(kobaltu a železa spolu) obsahoval znečistený nikel.  

 

Úloha 3     (5,4 b) 

 Práca L. Monda bola skutočne pionierska, pretože syntéza tetrakarbonylu 

niklu dala základ pre vznik mnohých ďalších karbonylov prechodných prvkov, 

ktoré vynikajú rozmanitou štruktúrou. V molekule oxidu uhoľnatého sa na atóme 

uhlíka nachádza voľný elektrónový pár, pomocou ktorého sa viaže v karbonylo-

vých komplexoch na centrálny atóm donorno-akceptornou väzbou.  

3.1 Napíšte Lewisov vzorec molekuly oxidu uhoľnatého. 

3.2 Znázornite prekryv orbitálov atómu uhlíka a kyslíka pri vzniku jednotlivých 

väzieb. Predpokladajte pritom, že spojnica atómov uhlíka a kyslíka leží na 

osi x. Označte orbitály a väzby.  

3.3 Určte, pomocou ktorých orbitálov atómu uhlíka a centrálneho atómu vzni-

ká pri ich prekryve donorno-akceptorná väzba v karbonylových komple-

xoch prechodných kovov.    

 

Ukázalo sa, že pre tieto zlúčeniny platí tzv. 18-elektrónové pravidlo, podľa 

ktorého súčet valenčných elektrónov centrálneho atómu (d-elektrónov (n–1)-

vrstvy a s-elektrónov n-tej vrstvy) a celkového počtu donorových elektrónov, 

ktoré do systému vniesli ligandy, nepresiahne hranicu 18. Ak sa táto hodnota 
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rovná 18, komplexy označujeme ako "koordinačne nasýtené", pri hodnotách 

menších ako 18 sa komplexy nazývajú "koordinačne nenasýtené".  

 Tetrakarbonyl niklu je koordinačne nasýtený komplex, keďže centrálny 

atóm Ni obsahuje osem 3d-elektrónov a dva 4s-elektróny a navyše 4 karbonylo-

vé skupiny sa podieľajú na väzbách ôsmimi elektrónmi.  Spolu je to 18 elektró-

nov. 

3.4 Napíšte vzorec koordinačne nasýteného jednojadrového karbonylového 

komplexu kovu a skontrolujte, či platí 18-elektrónové pravidlo: 

a)    chrómu,   

 b) železa. 

 

 Niekedy sa 18-elektrónové pravidlo dodrží tak, že vznikajú aniónové 

alebo katiónové  koordinačne nasýtené komplexy.  

3.5  Napíšte vzorec karbonylového koordinačne nasýteného komplexu man-

gánu, ktorý je: 

a)   aniónového typu,  

b)   katiónového typu.  

Skontrolujte, či v oboch prípadoch platí 18-elektrónové pravidlo. 

 

V snahe zachovať 18-elektrónové pravidlo sa niekedy koordinačné poly-

édre spájajú za vzniku viacjadrových komplexov, v ktorých sa môže viazať cen-

trálny atóm z jedného koordinačného polyédra s centrálnym atómom druhého 

koordinačného polyédra (väzba kov-kov), alebo v ktorých molekuly CO sú vo 

funkcii mostíkov.  

3.6 Nakreslite koordinačné polyédre a vyznačte väzby v dvojjadrovom kom-

plexe: 

 a)    Mn2(CO)10 

 b)    Fe2(CO)9   

Skontrolujte, či v oboch prípadoch platí 18-elektrónové pravidlo. 

 ____________________   
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ÚLOHY Z FYZIKÁLNEJ CHÉMIE 
Chemická olympiáda – kategória A – 48. ročník – školský rok 2011/2012 
 
Študijné kolo  
 
Ján Reguli  
 
 

Maximálne 17 bodov             
Doba riešenia: bez časového obmedzenia  
 

Úvod  

Úlohy z fyzikálnej chémie budú v tomto ročníku chemickej olympiády za-

merané na nasledovné oblasti: (1) rovnováha chemických reakcií, (2) kinetika 

chemických reakcií 1. poriadku v plynnej fáze, (3) spektroskopia vo viditeľnej 

oblasti. Súčasťou zadania v niektorých kolách budú aj otázky s ponukou odpo-

vedí, aby sme si overili, či ste daným témam dobre porozumeli. 

 

Odporú čaná literatúra  

1. J. M. Lisý, L. Valko: Príklady a úlohy z fyzikálnej chémie, Alfa/SNTL Bratislava 

1979. 

2. S. Biskupič, P. Kovařík, J. M. Lisý, L. Valko: Príklady a úlohy z fyzikálnej 

chémie I a II, STU Bratislava 1996.  

3. P. W. Atkins: Fyzikálna chémia. Oxford/STU Bratislava 1999 (1. a 3. časť).  

4. Učebné texty z fyzikálnej chémie na www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/index.html     

alebo www.vscht.cz/eso.  

5. Predchádzajúce ročníky chemickej olympiády v kategóriách A a F.  

6. J. Reguli: Fyzikálna chémia. Texty pre účastníkov Letnej  školy chemikov. 

 

 

Úloha 1     (8 b)   

Každý dej postupne smeruje do rovnováhy. V rovnovážnom stave má 

sústava maximálnu hodnotu entropie, čomu zodpovedá (pri konštantnom tlaku 

a teplote) minimum Gibbsovej energie. Rovnovážny stav v chemických sústa-
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vách opisujú rovnovážne konštanty. Hodnota rovnovážnej konštanty vždy závisí 

od teploty a tiež od voľby štandardného stavu. Štandardný stav je „vynálezom“ 

vedcov, príroda o štandardných stavoch nevie nič. O štandardných stavoch sa 

zatiaľ stredoškoláci neučia, preto tu uvedieme malý úvod. Najdôležitejšie je za-

pamätať si dve veci:  

1.  Štandardný stav predstavuje vždy čistá látka pri teplote sústavy.  

2.  Keď je látka v štandardnom stave, má jednotkovú aktivitu. (Preto sa      

v rovnovážnych konštantách nikdy nevyskytujú tuhé látky.)  

Aktivita ideálne sa správajúceho plynu je definovaná ako podiel jeho tlaku 

a štandardného tlaku: ai = pi/p°. Dôležitá je preto vo ľba štandardného tlaku. Ke-

dysi sa za štandardný tlak volila jedna fyzikálna atmosféra (a hodnota aktivity sa 

rovnala tlaku v atmosférach). Neskôr sa prešlo na jednotky SI sústavy a za štan-

dardný tlak sa volil tlak 101 325 Pa. Hodnota aktivity sa teda nezmenila, keďže 

1 atm = 101 325 Pa. V posledných rokoch sa kvôli zjednodušeniu výpočtu zvyk-

ne voliť za štandardný tlak 100 000 Pa (= 1 bar; bar ale na Slovensku nie je 

povolená jednotka). Tým sa poloha štandardného stavu ale o máličko posunula.  

Druhý spôsob voľby štandardného stavu pre plyny je zvoliť si za štan-

dardný tlak sústavy. Pri tomto spôsobe dostaneme aktivitu ai = pi/p° =  = pi/p = xi  

rovnú mólovému zlomku (a príslušnú rovnovážnu konštantu potom označujeme 

Kx). Pri tejto voľbe štandardného tlaku sa jeho hodnota (teda aj hodnota všetkých 

štandardných veličín) pri zmene tlaku v sústave mení. Pre štandardný stav 

s konštantnou hodnotou štandardného tlaku dostaneme rovnovážnu konštantu 

(pre ideálne plynné sústavy) vyjadrenú cez tlaky, preto sa zvykne označovať Kp.  

Ďalšou dôležitou vlastnosťou rovnovážnych konštánt je, že sú to stechio-

metrické veličiny, t. j. ich hodnota závisí od tvaru rovnice, ktorou opisujeme 

chemickú reakciu. Najjednoduchšie sa chemická rovnica zapisuje v tvare  

∑νi Ai = 0,  resp.  |νA| A + |νB| B = νP P + νR R      

Stechiometrické koeficienty reaktantov majú zápornú hodnotu a produk- 

tov kladnú. (Stechiometrickými sú aj všetky reakčné veličiny, ktoré sú vztiahnuté 

na jednotkový rozsah reakcie, keďže rozsah reakcie je daný vzťahom  ξ = ∆ni/νi )  
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S použitím takto definovaných stechiometrických koeficientov sa rovno-

vážna konštanta dá vyjadriť veľmi jednoduchým vzťahom K = Π ai
νi , kde Π zna-

mená súčin. Keďže rovnovážna konštanta je definovaná cez aktivity, je to bez-

rozmerná veličina. Takouto musí ostať, aj keď sa aktivity vyjadria cez tlaky (alebo 

látkové množstvá). Keďže stechiometrické koeficienty reaktantov sú záporné, 

reaktanty (umocnené na absolútne hodnoty stechiometrických koeficientov) sú 

v rovnovážnej konštante vždy v menovateli a produkty v čitateli.  

1.1  Reakčná sústava vo východiskovom stave obsahovala 1,00 mol látky A, 

2,00 mol B a 1,00 mol D.  

V dôsledku priebehu reakcie:  A(g) + B(g)  3 C(g) + 2 D(g) po dosiahnutí 

rovnováhy pri 25 °C a tlaku 100 kPa sústava obsahuj e 0,90 mol látky C. 

Vypočítajte rozsah reakcie, mólové zlomky všetkých látok v rovnovážnej 

sústave, stupne premeny látok A a B a hodnotu rovnovážnych konštánt Kx 

a Kp (pre štandardný tlak 100 kPa). Ktorým smerom sa posunie rovnováha 

pri zvýšení tlaku? 

1.2  Pre reakcie v plynnej fáze sa rovnovážna konštanta Kx používa len málo-

kedy, pretože takto vyjadrená konštanta 

a)  sa z experimentálnych údajov ťažko zisťuje, 

b)  platí len pre zmesi ideálnych plynov, 

c)  závisí od tlaku, 

d)  aj pri konštantnej teplote a stálom tlaku je len približná.  

1.3  Vypočítajte percentuálnu zmenu rovnovážnej konštanty Kx reakcie 

H2CO(g)  CO(g) + H2(g),  ak sa celkový tlak pri stálej teplote zvýši zo 

100 kPa na 200 kPa. 

1.4  V plynnej sústave prebehla exotermická reakcia, v ktorej je súčet stechio-

metrických koeficientov kladný (Σνi > 0). Ak v sústave zvýšime tlak a zvý-

šime teplotu, rovnováha sa posunie  

a)  doľava  

b)  doprava  

c)  doľava alebo doprava, pretože zvýšenie teploty a zvýšenie tlaku majú 

protichodné účinky  
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Úloha 2     (6 b) 

Chemická kinetika sa zaoberá štúdiom priebehu chemických reakcií. 

Chemickú reakciu môžeme všeobecne opísať rovnicou:      

|vA| A + |vB| B � vP P + vR R  

Stechiometrické koeficienty reaktantov v tejto rovnici sú záporné 

a produktov kladné. Rýchlosť reakcie najčastejšie vyjadrujeme pomocou rýchlo-

sti zmeny koncentrácie niektorej reakčnej zložky. Závislosť rýchlosti od koncen-

trácie reaktantov sa dá všeobecne opísať vzťahom  

v = – ∆cA/∆t =  kcA cA
a cB

b  

V tomto vzťahu exponenty a, b sú poriadky reakcie vzhľadom na zložku A 

resp. B (niekedy sa označujú ako parciálne poriadky; ich súčet   n = a + b   je 

celkovým poriadkom (v niektorých učebniciach rádom) reakcie). Ak sú všetky 

reakčné zložky plynné a ich správanie je ideálne (dá sa opísať stavovou rovnicou 

ideálneho plynu), môžeme rýchlosť reakcie sledovať aj cez zmenu tlaku 

v sústave. Rýchlostnú rovnicu si potom vyjadríme pomocou parciálnych tlakov:    

v = – ∆pA/∆t =  kpA pA
a pB

b .  

Parciálny tlak zložky plynnej zmesi je definovaný ako tlak, pri ktorom by 

daná zložka bola, keby (pri tej istej teplote) sama zaberala objem celej sústavy. 

Ako vidíme, parciálny tlak je veličina, definovaná podmieňovacím spôsobom. Je 

preto nemerateľný. Merať sa dá len (celkový) tlak sústavy. Z definície rozsahu 

reakcie sa dá pre plynné sústavy odvodiť vzťah    

i

i

i νν
pp ∆=∆

∑
   (ak  ∑νi ≠ 0).    

V tomto vzťahu ∆ predstavuje zmenu, t. j. rozdiel konečnej a počiatočnej 

hodnoty príslušnej veličiny. 

2.1 V reaktore s objemom 0,1 m3 prebieha pri teplote 300 K chemická reakcia 

A � P + 2 R .   Všetky reakčné zložky sú plynné a správajú sa stavovo ide-

álne. Východisková sústava obsahovala len reaktant A pri tlaku 150 kPa. 

Koľko percent látky A zreagovalo (t. j. aký bol stupeň premeny látky A) 

v okamihu, keď tlak v reaktore stúpol na 300 kPa? Na akej hodnote sa 
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ustálil tlak po rozložení všetkého reaktantu? Aké je výsledné látkové množ-

stvo produktu R?  

 

Ak priebeh reakcie môžeme opísať rovnicou – ∆pA / ∆t = k pA , ide o reakciu 

prvého poriadku. Z tejto rovnice dostaneme vzťah pre závislosť parciálneho tlaku 

zložky A od času:   pA = p0,A e
– k t .     

Výhodnejšie sa ale počíta s logaritmickým tvarom tejto rovnice  

ln (pA / p0,A) = – k t .  

2.2 Sledovaním priebehu reakcie z úlohy 2.1 sa zistilo, že ide o reakciu prvého 

poriadku. Vypočítajte jej rýchlostnú konštantu, ak sa po 120 minútach tlak 

zvýšil na 200 kPa. Koľko % látky A vtedy zreagovalo? Aký je polčas tejto 

reakcie?  

 

[Polčas reakcie (nazývaný aj doba polpremeny reakcie) je čas, keď parciál-

ny tlak (koncentrácia) reaktantu poklesne na polovicu svojej počiatočnej 

hodnoty (a stupeň premeny reaktantu dosiahne hodnotu 0,5).] 

 

Úloha 3     (3 b)  

Tretia skupina úloh sa bude venovať absorpcii svetla. Svetlo je úzky „vý-

rez“ elektromagnetického vlnenia, ktorý sme schopní vnímať zrakom.  

Absorpciu svetla látkou opisuje Lambertov zákon, ktorý ukazuje, že inten-

zita svetla pri prechode látkou exponenciálne klesá. Exponentom v tomto vzťahu 

je absorbancia  A,  ktorá je podľa Beera pre roztoky farebných látok priamo 

úmerná nielen hrúbke vrstvy, ale aj koncentrácii tejto látky: 

Φ = Φ0 . 10–A = Φ0 . 10–ε c l   

V tomto vzťahu sa podiel intenzity prejdeného a dopadajúceho svetla  

Φ / Φ0 = τ  nazýva priepustnosť, transmitancia.   

Pre absorbanciu teda platí  

A = ελ c l = – log10 τ  

Rozhodujúcou veličinou v poslednom vzťahu je molárny absorpčný koefi-

cient  ελ .  Koľko z dopadajúceho žiarenia látka pohltí, závisí od druhu látky a pre 
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každú látku závisí aj od vlnovej dĺžky. Jednotlivé vlnové dĺžky svetla vnímame 

ako rozličné farby; líšia sa však najmä svojou energiou. V úlohách sa teda bu-

deme zaoberať veličinami z Lambertovho-Beerovho zákona, ale tiež tým, prečo 

látka absorbuje iba žiarenie určitej vlnovej dĺžky, čo sa stane s pohltenými fo-

tónmi, ako súvisí farba látky s vlnovou dĺžkou prislúchajúcou pohlteným fotónom, 

ako sa skladajú farby a pod. 

3.1  Keď žiarenie s vlnovou dĺžkou 680 nm prechádza cez roztok absorbujúcej 

látky s koncentráciou 6,67.10–4 mol dm–3 a hrúbkou 3,5 mm, tak jeho 

transmitancia je 65,5 %. Vypočítajte molárny absorpčný koeficient rozpus-

tenej látky pri tejto vlnovej dĺžke a vyjadrite ho v cm2 mol–1. 

3.2  Ak má absorpčný pás uvedenej látky maximum pri vlnovej dĺžke  680 nm  

(t. j. absorbuje červené svetlo), roztok bude mať farbu približne  

a) červenú  

b) modrozelenú  

3.3  Energia pohlteného fotónu sa v látke využije na vybudenie elektrónu  

zo základnej na najbližšiu excitovanú hladinu. Vypočítajte, aký je rozdiel 

energetických hladín elektrónov v látke, ktorá absorbuje žiarenie s vlnovou 

dĺžkou 680 nm? Výsledok uveďte v kJ mol–1.  

____________________ 
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ÚLOHY Z ORGANICKEJ CHÉMIE 
Chemická olympiáda – kategória A – 48. ročník – školský rok 2011/2012 
 
Študijné kolo  
 
Marta Sališová a Radovan Šebesta 
 

Maximálne 17 bodov (b) 

Doba riešenia: neobmedzená 

 

V tomto ročníku sa zameriame na nukleofilné a elektrofilné substitučné a 

adičné reakcie. Budeme ich využívať na syntézu nových zlúčenín – alkoholov, 

tiolov, nitro- a aminoderivátov z halogénderivátov, aldehydov, ketónov 

a karboxylových kyselín a ich derivátov – chloridov, anhydridov, esterov,  amidov 

a aromatických zlúčenín. Predpokladáme, že si poradíte s reaktivitou Grignardo-

vých činidiel, že zvládnete aldolovú, Cannizzarovu, Claisenovu a Perkinovu 

kondenzáciu, Michaelovu adíciu a pod. Pri dôkaze štruktúry novopripravených 

zlúčenín budeme využívať tak dôkazové reakcie jednotlivých typov organických 

zlúčenín, ako  aj jednoduché IČ a NMR spektrá. Budeme uvažovať aj o možnos-

tiach vzniku izomérov – konštitučných aj stereoizomérov, ako aj o názvosloví 

organických zlúčenín, vrátane chirálnych. 

 

Odporú čaná literatúra: 

1. Súčasné učebnice chémie, používané na gymnáziách. 

2. P. Hrnčiar: Organické chémia, SPN Bratislava, 1990. 

3. J. Kováč, S. Kováč, Ľ. Fišera, A. Krutošíková: Organická chémia 1 a 2, Alfa 

Bratislava, 1992. 

4. P. Zahradník, M. Kollárová: Prehľad chémie 2., SPN Bratislava 2002. 

5. P. Elečko a kol.: Laboratórne cvičenie z organickej chémie, UK Bratislava, 

str. 69 -118, 1999. 

6. P. Hrnčiar a kol.: Organická chémia v príkladoch, UK Bratislava 1998. 

7. John McMurry : Organická chemie  (český preklad), VUTIUM , 2007. 
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8. M. Sališová: Chemická olympiáda, 36. ročník, 1. str. 21-27, 1999/2000 

9. M. Sališová: Chemické rozhľady, roky 2000 – 2004. 

10. M. Sališová, A. Boháč: Chemické rozhľady, roky 2005 - 2009 . 

11. V. Milata, P. Segľa: Spektrálne metódy v chémii, STU Bratislava 2004. 

12. V. Milata, P. Segľa: Vybrané metódy molekulovej spektroskopie, STU Brati-

slava 2007. 

13. J. Heger, I. Hnát, M. Putala: Názvoslovie organických zlúčenín, SPN  Brati-

slava, 2004 

14. L. Kremžárová, M. Malík, M. Sališová: Stereochémia organických zlúčenín, 

Biológia, Ekológia, Chémia, 7 (2), str. 10 -15, 2002. 

15. L. Kremžárová, M. Malík, M. Sališová, A. Boháč: Chiralita organických 

zlúčenín a biologická aktivita stereoizomérov, Biológia, Ekológia, Chémia 9 

(4), (2004), 5-13.  

16. Pozri: http://www.schems.sk - Pedagogika. Názvoslovie... M. Sališová, T. 

Vencel, M. Putala: Názvoslovie organických zlúčenín, PRIF UK Bratislava 

2002. Pozri aj : www.iuventa.sk  42. - 45. ročník CHO - súťažné úlohy a rie-

šenia 

 

 

Úloha 1     (0,765 b)  

Pomenujte substitučným názvom zlúčeniny a-d a u chirálnych zlúčenín 

vyznačte hviezdičkou stereogénne centrum. 

 

1.1                                                   1.2  
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1.3                                                                                  1.4 

 

 

Úloha 2     (0,51 b) 

Napíšte správne stereochemické názvy zlúčenín a- c, s použitím deskrip-

torov  R resp. S  

 

                   2/1         2/2                          2/3 

  

             

 

 

Úloha 3      (0,34 b) 

Kapsaicin (A), hlavne jeho E-izomér, sa nachádza vo veľmi štipľavej, 

(CAYENSKEJ) paprike. Táto zlúčenina je taká silná, že ľudský jazyk je schopný 

rozlíšiť jej štipľavosť už pri veľmi nízkych koncentráciách (10-6). Účinok tejto látky 

by ste cítili už od 0,1 mg  Kapsaicínu v 1 litri roztoku ). 

CH3-O

OH

CH2-NH-CO-CH2-CH2-CH2-CH2-CH=CH-CH(CH3)2

A   =

 

3.1 Nakreslite konfiguračné vzorce (E, resp. Z) oboch izomérov kapsaicinu. 

3.2  Napíšte správne substitučné názvy oboch izomérov. 

3.3  Z akej kyseliny (resp. akého funkčného derivátu kyseliny) a akého amínu 

by ste uvedenú zlúčeninu pripravili najľahšie ?        
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Úloha 4     (1,275 b) 

O chirálnej zlúčenine A (C11H13BrO) je známe: 

a) reakciou s 2% KMnO4 poskytuje diastereomérny diol B 

b) reakciou A s H20 za katalýzy H3P04 vzniká diastereomérna zlúčenina C 

c) oxidáciou zlúčeniny C vzniká ketón D, ktorý dáva pozitívnu reakciu 

s Lugolovým činidlom (I2/NaOH) 

d) po ozonolýze zlúčeniny A vzniká formaldehyd a 3-(3-bróm4-hydroxy 

       -fenyl)butanál 

4.1 Napíšte štruktúrne vzorce zlúčenín A – D. 

4.2   Napíšte všetky stereoizoméry zlúčeniny C vo Fischerovej projekcii a ku   

        každému stereogénnemu centru napíšte deskriptor R resp. S. 

 

Úloha 5     (1,02 b) 

Aldehydy ochotne reagujú s celou paletou nukleofilných činidiel. Napíšte 

produkty A – F. 

O

H

A

B

C

D

H2N OCH3

E

F

NaHSO3

HS
SH

Nadbytok
CH3OH
H3O+

HC CLi
H2N OCH3

O

1.

2. H3O+

 

 

Úloha 6     (1,02 b)   

Infračervená spektroskopia je veľmi užitočná metóda na sledovanie reak-

cií karbonlových zlúčenín. Napríklad benzaldehyd má vibráciu C=O skupiny pri 

1703 cm-1. Po reakciách s následovnými činidlami: a) 1. LiAlH4, 2. zriedená HCl; 
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b) HCN, KCN; c) K2Cr2O7; d) 1. CH3MgBr, 2. zriedená HCl, 3. CrO3, H2SO4 majú 

produkty takéto dôležité IČ pásy: IC-1) 2251, 3433; IC-2) 3326; IC-3) 1686; IC-4) 

široký pás 2554 – 3073. Priraďte spektrálne údaje k produktom reakcií a napíšte 

chemické reakcie. 

 

Úloha 7     (0,68 b) 

Doplňte štruktúry zlúčenín A – F v nasledujúcej schéme. 

 

 

 

Úloha 8     (1,02 b) 

Chloridy karboxylových kyselín sú mimoriadne užitočné prekurzory pre 

syntézu ostatných derivátov karboxylových kyselín. Napíšte produkty A – F na-

sledujúcich reakcií. 
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Úloha 9     (0,51 b) 

Zlúčeninu z  úlohy 7 - dietyl(cyklohexylmetyl)amín možno pripraviť v men- 

šom počte krokov z kyseliny cyklohexánkarboxylovej. Navrhnite syntézu. 

 

Úloha 10     (0,68  b) 

Napíšte štruktúry látok A – D v nasledujúcej syntéze. 

 
 

Úloha 11     (0,34 b) 

Estery sú citlivé na bázické prostredie. Napíšte reakciu a produkt, ktorý 

vznikne z etylesteru kyseliny butánovej s etoxidom sodným v etanole.  

 

Úloha 12     (0,34 b) 

 

Vyriešte. 

       

 

 

Úloha 13     (0,51 b)  

 

  Napíšte štruktúry zlúčenín A – C. 
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Úloha 14     (0,34 b) 

Napíšte čo vznikne z metylesteru kyseliny 3-metylbutánovej s nadbytkom 

fenylmagnézium bromidu s následným pridaním vody? 

 

 

Úloha 15     (0,51 b) 

Napíšte produkt reakcie dietylesteru kyseliny malónovej (propándiovej) 

s 1,4-dibrómbutánom v prostredí EtONa v etanole.  

 

Úloha 16     (1,02 b) 

Aké produkty vzniknú z acetofenónu (fenylmetylfetónu) s a) nadbytkom 

jódu v prostredí NaOH. Ako bude prebiehať reakcia acetofenónu s I2 v kyseline 

octovej?  

 

Úloha 17     (0,68 b) 

V starovekom Babylone ľudia varili vo vode popol so sezamovým olejom. 

Čo myslíte, že takto pripravovali? Skúste napísať chemickú reakciu keď budete 

predpokladať, že podstatná zložka popola je CaO a oleja je triglycerid 

s kyselinou palmitovou (k. hexadekánová). 

 

 

Úloha 18     (1,105 b) 

Navrhnite syntézu zlúčeniny (A), keď máte k dispozícii:                           

kyselinu 4-fenylbutánovú, KCN, SOCl2, AlCl3, LiAlH4, HCl 
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Úloha 19     (2,635 b) 

N,N-Dietylamid kyseliny 3-metylbenzoovej je možné pripraviť napríklad 

nasledovným sledom reakcií: 

 

 

 

 
  
19.1   Nahraďte písmená A – H v reakčnej schéme vhodnými reaktantmi. 

 

19.2   Ktorým z uvedených zlúčenín prislúchajú nasledovné 1H NMR spektrá: 

a)  1H NMR CDCl3 (δ): 2,24 (s,3H), 2,32 (s,3H), 2,57 (s,3H), 7,12 - 7,22  

                 (bs, 1H), 7,78 – 7,83 (m,2H), 8,10 – 8,18 (m,1H). 

b)  1H NMR CDCl3 (δ): 2,02 (t, 6), 2,54 (q,4H), 2,33 (s, 3H), 7,35 (m, 2H),  

                 7,8 (m, 2H). 

c) 1H NMR CDCl3 (δ): 2,22 (s,3H), 2,58 (s,3H), 7,63 (d, 2H), 7,75  

      (bs, 1H), 7,94 (d,2H).   

d)   Akému analogickému amidu prislúcha nasledovné spektrum? 
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Úloha 20      (0,51 b) 

Navrhnite mechanizmus nasledovnej reakcie: 

 

 

 

Úloha 21     (1,19  b)  

Napíšte vo vzorcoch a doplňte chýbajúce produkty alebo činidlá 

a)    kyselina (Z)-buténdiová  +  P2O5   

Poznámka: 

Reagovala by za daných podmienok rovnako aj kyselina (E)-buténdiová? 

Vysvetlite prečo áno, resp. prečo nie.   

b)   fenol  +  NaOH + CH3I  

c)   2 mol  4-nitrobenzaldehyd  +  acetón + NaOH  

d)    benzaldehyd          benzaldehydoxím 

e)    cyklohexanón        cyklohexanol 

f)     benzaldehyd          kyselina škoricová 
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ÚLOHY Z BIOCHÉMIE  
Chemická olympiáda – kategória A – 48. ročník – školský rok 2011/2012 
 
Študijné kolo  
 
Boris Lakatoš  
 

Maximálne 8 bodov             

Doba riešenia: bez časového obmedzenia  

 

 

Úvod 

Prenos dedičnej informácie je v živých organizmoch zabezpečený pro-

stredníctvom nukleových kyselín – DNA a RNA. V rámci biochemickej časti 

chemickej olympiády sa budeme zaoberať chemickým zložením, štruktúrou 

a ďalšími vlastnosťami týchto biomakromolekúl, ktoré sú dôležité pri prenose 

dedičnej informácie. 

DNA a RNA sú dlhé lineárne (v niektorých prípadoch aj cyklické) polymé-

ry nazvané podľa miesta, z ktorého boli prvýkrát izolované (nucleus = jadro) 

nukleové kyseliny. Dnes vieme, že nukleové kyseliny sa nachádzajú nielen 

v jadre ale aj iných bunkových súčastiach. Tieto makromolekuly pozostávajú 

z veľkého množstva monomérnych jednotiek nazvaných nukleotidy , pričom 

každý nukleotid obsahuje tri základné zložky: sacharid (2-deoxyribóza  v DNA, 

ribóza  v RNA), dusíkatú bázu  a zvyšok kyseliny fosfore čnej  (fosfát). Sachari-

dové molekuly prepojené cez fosfát 3´,5´-fosfodiesterovou väzbou, ktorá je pre 

nukleové kyseliny typická a jedinečná, tvoria ich základnú kostru, zatiaľ čo dusí-

katá báza sa môže meniť. V každej molekule nukleovej kyseliny sa striedajú štyri 

dusíkaté bázy. Podobne ako bielkoviny alebo polysacharidy aj nukleové kyseliny 

sú orientovanými polymérmi. Genetická informácia je zapísaná v poradí báz 

pozdĺž reťazca nukleovej kyseliny. Dusíkaté bázy majú navyše jednu špeciálnu 

vlastnosť: tvoria medzi sebou špecifické dvojice, ktoré sú stabilizované          

vodíkovými väzbami. Toto párovanie báz má za následok vznik dvojitej špirály  

– špirálovitej štruktúry pozostávajúcej z dvoch vlákien DNA.   
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Pre úspešné zvládnutie úloh je potrebné naštudovať nasledujúce oblasti: 

chemická štruktúra zložiek nukleových kyselín, princíp komplementarity dusíka-

tých báz, typy štruktúr, vlastnosti a funkcie nukleových kyselín, replikácia 

a transkripcia DNA, genetický kód, polymerázová reťazová reakcia.  

 

Odporú čaná literatúra 

1.    J. Čársky, J. Kopřiva: Chémia pre 3. ročník gymnázií, SPN, Bratislava 

2004. 

2.   M. Ferenčík, B. Škárka, M. Novák, L. Turecký: Biochémia, Slovak Acade-

mic Press, Bratislava, 2000 

3.    K. Robert, K. Murray a kol.: Harperova biochemie, 4. české vydanie, Vyda-

vateľstvo: H & H, 2002 

 

 

Úloha 1     (3 b)         

Informačný obsah DNA zabezpečuje syntézu všetkých zložiek živých or-

ganizmov. Predstavte si, že by tieto informácie boli zapísané v krátkych  

8-nukleotidových úsekoch (oktaméroch). 

a) Vypočítajte koľko odlišných oktamérových sekvencií by existovalo. 

b) Ak by ste informáciu uloženú v DNA chceli vyjadriť v reči počítačov, koľko 

informačných jednotiek (bitov) by obsahovala jedna oktamérová sekven-

cia DNA? Svoju odpoveď zdôvodnite. 

c) Predpokladajte, že ľudský genóm pozostáva z 3.109 bázových párov. Aký 

je počet informačných bitov uložených v našich chromozómoch?  

Výpočtom určte, koľko štandardných 700 MB CD nosičov by bolo potreb-

ných na zálohovanie tejto informácie ? (Pomôcka: 1 B zodpovedá 8 bi-

tom.) 
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Úloha 2     (3 b)         

         Pri práci v laboratóriu ste z baktérií Escherichia coli izoláciou DNA získali 

nasledujúcu sekvenciu DNA: 5´-TACCGAAAGCCCGATCAC-3´. 

a) Napíšte sekvenciu komplementárneho vlákna DNA. 

b) Napíšte sekvenciu zodpovedajúcej mRNA. 

c) V uvedenej sekvencii je zakódovaná informácia pre krátky peptid. Napíšte 

sekvenciu aminokyselín v tomto peptide, ak viete, že syntéza peptidov 

a proteínov v bunke najskôr vyžaduje prepis DNA do molekuly mRNA 

a začína z 5´-konca mRNA. 

 

Úloha 3     (2 b)         

Vírusy sú známe tým, že spôsobujú rôzne ochorenia. Na druhej strane sú 

vírusy aj výborným pomocníkom pri prenose rôznych pozitívne pôsobiacich úse-

kov DNA z jedného organizmu do druhého. Pri práci s λ-bakteriofágom ste mutá-

ciou pripravili mutanta, ktorého dĺžka vírusovej DNA bola 19,21 µm oproti pôvod-

nému (divému) kmeňu, ktorého DNA má dĺžku 17 µm.  

a) Ak viete, že sekundárna štruktúra vírusovej DNA zodpovedá B – modelu 

sekundárnej štruktúry DNA určite koľko bázových párov obsahuje DNA 

divého kmeňa. 

b) Vypočítajte o koľko bázových párov je dlhšia DNA mutantného kmeňa. 

 

____________________ 
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