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ÚLOHY ZO VŠEOBECNEJ A FYZIKÁLNEJ CHÉMIE (I) 
Chemická olympiáda – kategória EF – úroveň E - 48. ročník – školský rok 2011/2012 
 
Študijné kolo  
 
Iveta Ondrejkovi čová 
 
 
Maximálne 15 bodov (b)  

 

 

Úvod  

 Priebeh mnohých chemických reakcií, pri ktorých dochádza k redoxným 

premenám, je možné posúdiť na základe príslušných hodnôt štandardných 

elektródových potenciálov E°. Je známe, že neuš ľachtilé kovy ako sú alkalické kovy 

s hodnotami E°(M +|M) << 0, napr. Li, Na, K, reagujú aj s vodou, kým ušľachtilé kovy, 

ako sú napr. Cu, Ag, Au, Pt, s hodnotami E°(M z+|M) > 0 (z = 1, 2 alebo 3) nereagujú 

s vodou a ani s neoxidujúcimi kyselinami. Podobným spôsobom môžeme posúdiť 

vzájomné pôsobenie iných oxidovadiel a redukovadiel. Úlohy sú zamerané na 

redoxné reakcie (zápis reakcie a riešenie koeficientov), na posúdenie priebehu 

redoxnej reakcie na základe hodnôt E°, na Nernstovu rovnicu a na výpo čet hodnôt 

elektródových potenciálov E.  

 

Odporú čaná literatúra 

1. J. Vohlídal, F. Zemánek, K. Procházka: Chémia 1, Alfa, Bratislava, 1985. 

2. J. Široká: Chémia pre 1. ročník SPŠCH, Príroda, Bratislava, 1997. 

3. J. Gažo a kol.: Všeobecná a anorganická chémia, Alfa, Bratislava, 1981, kap. č. 

1, 2 a 8.  

4. J. Kohout, M. Melník: Anorganická chémia I, Základy anorganickej chémie; 

Vydavateľstvo STU v Bratislave, 1997, kap. č. 1 a 7. 

5. D. Valigura a kol.: Chemické tabuľky, Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2004. 

6. A. Sirota, E. Adamkovič: Názvoslovie anorganických látok, 3. vyd. SPN, 

Bratislava, 2009. 

7. B. Papánková, I. Ondrejkovičová: Používanie platných číslic v chemických 

výpočtoch, Biológia, ekológia, chémia, 2 (1998), 15 – 18. 
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8. J. Šima a kol.: Anorganická chémia, Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2009, kap. č. 

1, 8, 9 a Dodatok A. 

 

 

Úloha 1     (5,5 b) 

 Niektoré neušľachtilé kovy reagujú nielen s vodnými roztokmi neoxidujúcich 

kyselín ale aj s vodnými roztokmi hydroxidov. Reakciami vznikajú komplexné ióny 

(akvakomplexy resp. hydroxokomplexy) a vodík. 

Napíšte: 

1.1 rovnicu reakcie hliníka s vodným roztokom kyseliny bromovodíkovej  

a)   v stechiometrickom a stavovom tvare,  

b)   v časticovom („iónovom“) tvare; 

1.2   rovnicu reakcie hliníka s vodným roztokom hydroxidu draselného 

a)   v stechiometrickom a stavovom tvare, 

b)   v časticovom (iónovom) tvare; 

1.3   vzorec oxidovadla a redukovadla pre uvedené reakcie, 

 

 

Úloha 2     (3,5 b) 

 Bróm v závislosti od látky, s ktorou príde do styku, sa správa buď ako 

oxidovadlo alebo ako redukovadlo. Jeho správanie môžeme posúdiť na základe 

hodnôt štandardných elektródových potenciálov príslušných redoxných párov.  

2.1   Napíšte, ktoré halogenidy alkalických kovov môže oxidovať bróm na 

 príslušné halogény, 

2.2   Napíšte, rovnicu reakcie brómu s halogenidom draselným, v ktorej bróm 

 pôsobí ako oxidovadlo.  

2.3  Napíšte, ktoré halogény môžu oxidovať bromidy na bróm.  

2.4  Objasnite priebeh reakcií, ktoré prebiehajú medzi uvedenými halogenidmi 

 a halogénmi [a) – c)], pomocou uvedených hodnôt štandardných elektródových 

 potenciálov polreakcií. Uveďte, ktorý halogén je najsilnejšie oxidovadlo a ktorý 

 je najslabšie oxidovadlo. 

 F2(g) + e– →←  2 F–(aq)  E°(F 2|F
–) = 2,866 V     

 Cl2(g) + e– →←  2 Cl–(aq)  E °(Cl 2|Cl–) = 1,358 V 
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 Br2(l) + e– →←  2 Br–(aq)  E°(Br 2|Br–) = 1,066 V  

 I2(s) + e– →←  2 I–(aq)  E°(I 2|I
–) = 0,536 V 

  

Úloha 3     (6 b) 

3.1   Napíšte Nernstovu rovnicu pre polreakciu: 

 H+(aq) + e– →←  ½ H2(g) 

 a pomenujte jednotlivé členy v rovnici a uveďte príslušné jednotky a hodnoty 

 konštánt. 

3.2   Vypočítajte hodnotu elektródového potenciálu vodíkovej elektródy v čistej vode 

(pH = 7,00) pri štandardnej teplote (t = 25,00 °C) a tlaku vodíka ( p(H2) = 100 

kPa).  

3.3 Napíšte a zdôvodnite, ktoré z kovov M (M = striebro, draslík, cín, nikel, olovo 

a vápnik) budú reagovať s čistou vodou (pH = 7,00).  

V chemických tabuľkách nájdite hodnoty štandardných elektródových 

potenciálov uvedených kovov a porovnajte ich s vypočítanou hodnotou 

elektródového potenciálu (podľa b). 

 

____________________ 
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ÚLOHY Z TECHNOLOGICKÝCH VÝPOČTOV 

Chemická olympiáda – kategória EF – úroveň E - 48. ročník – šk. rok 20011/2012 
 
Študijné kolo 

Ľudmila Glosová 
 
Maximálne 15 bodov 
 

Úvod 

V tomto ročníku sa stretneme so zaujímavými minerálmi obsahujúcimi železo a ich 

technickým využitím. Vo výpočtoch uplatníme stechiometrické výpočty s nadbytkom 

reaktantu, pripomenieme mechanické operácie – drvenie, mletie a triedenie. Tiež 

nezabudneme na materiálové bilancie. 

 

Odporú čaná literatúra 

 

1. E. Kulichová, A. Macejková: Chemická výroba 1, PROXIMA PRESS, Bratislava, 

2005. 

2. E. Kulichová: Chemická výroba 2, PROXIMA PRESS, Bratislava, 2006. 

3. A. Macejková: Chemické a ekonomické výpočty 1, EXPOL PEDAGOGIKA, 

Bratislava, 2005. 

4. Ľ. Glosová, A. Ďuricová: Chemické a ekonomické výpočty 3, EXPOL 

PEDAGOGIKA, Bratislava, 2007. 

 

 

 

Poznámka: 

Študijná časť je najrozsiahlejšia z toho dôvodu, aby ste si dôkladne precvičili výpočty 

a vnikli do danej problematiky. 
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Úloha 1     (9,657 b) 

V mineralogickom múzeu sa pristavili študenti pri vitríne, kde bol uložený veľký 

kus minerálu zlatožltej farby. Ktosi vykríkol: “Aha, zlato!“ 

Marek sa pousmial a urobil svojim spolužiakom malú prednášku. 

Pyrit – je minerál kryštalizujúci v kubickej sústave, chemicky disulfid železnatý. 

Názov pyrit pochádza z gréčtiny a je odvodený od slova oheň, pretože po údere 

z neho odlietajú iskry. V minulosti sa tiež používal názov kyz železný. V klenotníctve 

sa minerál predáva aj pod názvom markazit. 

Obyčajne má zlatožlté sfarbenie, preto ho niekedy zamieňali za zlato a dostal 

prezývku zlato hlupákov alebo mačacie zlato. Často sa vyskytuje aj so zelenkavým, 

modrastým a červeným povlakom. Používa sa na výrobu kyseliny sírovej, síranu 

železnatého a niekedy na výrobu síry.  

Na výrobu kyseliny sírovej sa používa pyrit, ktorý sa praží vo fluidnej peci.  Za 

predpokladu, že sa praží 1 000 kg pyritu s obsahom 58 % FeS2, 38 % síry a zvyšok 

tvorí uhlík, vypočítajte: 

1.1   množstvo výpražkov, ak obsah síry vo výpražkoch je 2,0 %, 

1.2 celkovú spotrebu suchého vzduchu v m3 potrebného na spálenie všetkých 

zložiek suroviny (za normálnych podmienok), ak sa použil jeho 10 % nadbytok, 

1.3 zloženie pražného plynu v mol %. 

 

M(FeS2) = 119,9 kg kmol-1 

M(Fe2O3) = 159,692 kg kmol-1 

M(S) = 32, 066 kg kmol-1 

M(C) = 12,011 kg kmol-1 

M(O) = 15,999 kg kmol-1 

 

 
Úloha 2 (4 b) 

Pre ďalšie spracovanie treba upraviť 518 t vyťaženého pyritu sušením v prúde 

horúceho vzduchu. Surovina má vlhkosť 20 %, avšak požadovaná vlhkosť pred 

spracovaním je iba 1,5 %. Sušiaci vzduch má pôvodnú vlhkosť 0,1 % a po sušení až 

35 %. 
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Vypočítajte: 

2.1   množstvo vysušeného pyritu, 

2.2   množstvo vody, ktoré z pyritu ubudlo, 

2.3   množstvo potrebného sušiaceho vzduchu. 

 

 

Úloha 3     (1,333 b) 

 Zo 100 t rudy sa po drvení získala 1. frakcia s hmotnosťou 2 340 kg, ktorá  

prešla sitom s priemerom oka 70 mm a zachytila sa na site s priemerom oka 50 mm.  

Vypočítajte: 

3.1   priemernú veľkosť zrna 1. frakcie, 

3.2   stupeň drvenia tejto frakcie a určte typ drvenia, ak mm240=D , 

3.3   hmotnostný zlomok frakcie. 

 

____________________ 
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ÚLOHY Z ORGANICKEJ CHÉMIE 
Chemická olympiáda – kategória EF – úroveň E – 48. ročník – školský rok 2011/12  
 
Študijné kolo 
 
Viera Mazíková 
 
Maximálne 10 bodov 
 
 
 
 
Úvod 

 V tomto ročníku CHO sa zameriame na fyzikálno-chemické vlastnosti 

kyslíkatých derivátov hlavne aromatických uhľovodíkov, najmä aldehydov v oboroch 

kozmetickej chémie vôní.  

V literatúre sa treba zamerať na reakcie prípravy karbonylových zlúčenín, ich 

fyzikálne a chemické vlastnosti a typické reakcie.  

 

 

Odporú čaná literatúra 

1.  P. Hrnčiar a kol.: Organická chémia, SPN, Bratislava, 1990, s. 229-, 271-293, 

413-436. 

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

3.  J. Pacák: Jak porozumět organické chemii, Karolinum, Praha, 1997, s. 94-98, 

248-250 

4.   V. Veselý, J. Mostecký a kol.: Petrochémia, Alfa Bratislava, 1989, s. 434-440. 

5. Súčasné učebnice organickej chémie používané na odborných školách 

a gymnáziách. 

6.  M. Sališová, T. Vencel, M. Putala: Názvoslovie organických zlúčenín. Dostupné 

na www.schems.sk  
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Úloha 1     (2,6 b) 

1.1  Napíšte vzorce niektorých derivátov aromatických aldehydov (4). 

1.2  Čo majú spoločné a aký je rozdiel medzi estermi, aldehydmi a alkoholmi?  

1.3  Dá sa považovať Na+ za elektrofilné a I− za nukleofilné činidlo? 

 

Úloha 2     (2 b) 

Nazvite: 

2.1  vzorce zlúčenín systematickým a ak je to možné aj racionálnym názvom: 

  a)   CH3COCH2CH3  

b)   CH3CH2OCH3   

  c)   C6H5COCH3  

d)   CH2O 

       e)   CH3(CH2)3CHO  

       f)    CH3OH 

 

2.2 Rozhodnite, ktoré z uvedených názvov sú triviálne a ktoré racionálne: 

       a)   kyselina octová;   b)   acetaldehyd;   c)   etylén;   d) octan etylový.  

      

Úloha 3     (0,4 b) 

Čo vzniká  redukciou a čo oxidáciou aldehydov? 

 

Úloha 4     (0,8 b) 

Napíšte reakčnú schému reakcie fenolu s NaOH a následne s CO2 a H2O. 

 

Úloha 5     (1,4 b) 

 Uveďte, aký produkt vzniká pri: 

a)   aldolovej kondenzácii propionaldehydu, 

b)   Claisenovej kondenzácii etylpropionátu. 

 

Úloha 6     (0,8 b) 

 Navrhnite prípravu butylacetátu a kyseliny butánovej z butanolu.  
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Úloha 7     (2 b) 

 Estery sú zlúčeniny v prírode sa hojne vyskytujúce predovšetkým v ovocí. Na 

rozdiel od svojich materských kyselín príjemne voňajú. Napríklad propylacetát 

pripomína vôňou hrušky, pentylacetát banány, oktylacetát pomaranče a benzylacetát 

broskyne. 

7.1 Napíšte vzorce esterov. 

7.2 Napíšte rovnicu redukcie metylesteru kyseliny pentánovej sodíkom vo vriacom 

etanole. 

 

____________________ 
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ÚLOHY Z ANALYTICKEJ CHÉMIE 
Chemická olympiáda – kategória EF – 48. ročník – školský rok 2011/12 
 
Študijné kolo 
 
Martina Gánovská   
 
Maximálne 10 bodov            
 

Úvod 

Životné prostredie je dnes zaťažované nielen súčasnými výrobami a ťažbou, ale 

sú v ňom aj pozostatky minulosti, takzvané „staré environmentálne záťaže“, ktoré 

v nemalej miere predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre zdravie obyvateľstva. 

Presvedčiť sme sa o tom mohli napríklad pri havárii v Maďarsku, kde sa po pretrhnutí 

hrádze odkaliska do prostredia dostali tony kalu, ktorý predstavoval nebezpečenstvo 

pre široké okolie. Analýza vzoriek, ktoré nechala organizácia Greenpeace testovať 

preukázala, že bahno v Kolontári obsahovalo napr. 110 mg/kg arzénu alebo 660 

mg/kg chrómu. Vzhľadom na množstvo vyliateho červeného kalu by to znamenalo, 

že do životného prostredia mohlo uniknúť až 50 ton arzénu.  

Samozrejme, aj na Slovensku sa nachádzajú takéto odkaliská po ťažbe, ale aj 

spracovaní rôznych rúd. Tieto kaly obsahujú rôzne kovy ako napríklad kadmium, 

ortuť, nikel, železo, chróm, arzén a antimón. Väčšina z nich je toxická nielen pre 

životné prostredie, ale ohrozuje aj ľudské zdravie. 

Na stanovenie týchto prvkov sa v prevažnej miere využívajú inštrumentálne 

metódy. Z klasických metód sú to oxidačno-redukčné metódy. Úlohy z analytickej 

chémie 48. ročníka chemickej olympiády budú zamerané na oxidačno-redukčné 

reakcie týchto prvkov, ktoré sa využívajú v kvalitatívnej a kvantitatívnej analýze. 

Z metód odmernej analýzy sa zameriame na jodometriu, manganometriu, 

bromátometriu a titanometriu.  Keďže ide o metódy založené na výmene elektrónov, 

súčasťou úloh budú výpočty redoxných potenciálov.  

Odporú čaná literatúra:  

1.   L. Čermáková a kol.: Analytická chémia 1, ALFA, Bratislava, 1990.     

2.   L. Wágner: Analytická chémia, Príroda, Bratislava, 1996.                   

3.   M. Bartoš a kol.: Analytická chémie I, Univerzita Pardubice, 2004.          

4.   Z. Holzbecher, J. Churáček: Analytická chémie, ALFA, 1987. 
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Úloha 1     (3,6 b) 

 Redoxné reakcie v analytickej chémii sa využívajú veľmi často, či už na 

separáciu, dôkaz alebo stanovenie látok. Na to, aby mohla byť reakcia využitá v praxi  

musí spĺňať niektoré kritériá. Medzi ne patrí aj schopnosť jednotlivých látok  

kvantitatívne sa oxidovať alebo redukovať. Túto schopnosť môžeme vyjadriť  

pomocou oxidačno-redukčných potenciálov. Kvantitatívny priebeh, ale aj smer 

redoxnej reakcie závisí teda od rozdielu štandardných oxidačno–redukčných 

potenciálov polreakcií.  

1.1   V rovniciach: 

 a)   zapíšte jednotlivé polreakcie,  

 b)   určte stechiometrické koeficienty,  

    c)   na základe redoxného potenciálu určte smer reakcie. 

 Sn2+ + I2  →  Sn4+ + I–      E0(Sn4+/Sn2+) = + 0,15 V 

         E0(I2/2 I–) = + 0,53 V  

 Sn4+ + Mn2+ + H2O  →  -
4MnO  + Sn2+ + H+       E0( -

4MnO /Mn2+) = + 1,55 V                            

  

 Mn2+ + Cl2 + H2O  →  -
4MnO  + Cl– + H+

  E0(Cl2/2 Cl–) = + 1,36 V 

  

 
2-
4SO  + Fe2+ + H+ →  SO2 + Fe3+ + H2O    E0( 2-

4SO /SO2) = + 0,17 V  

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

    

1.2 Vypočítajte koncentráciu Sn2+ v roztoku, ak oxidačno-redukčný potenciál 

systému Sn4+/Sn2+  pri 25 °C je 0,221 V a koncentrácia Sn 4+  je 0,01 mol.dm-3.  

  F = 96487 C mol-1;     R = 8,314 J K-1 mol-1  

 

Úloha 2     (6,4 b)  

        Medzi prvky zastúpené v kale patrí antimón. Hoci sa na stanovenie tohto prvku 

v súčasnej dobe využíva hlavne metóda AAS , pracovníci kontrolného laboratória sa 

rozhodli stanovenie urobiť klasickými oxidačno – redukčnými metódami hlavne kvôli 

ich ekonomickej nenáročnosti. V kale sa antimón nachádzal vo forme rozpustných 

chlorokomplexov SbCl4
- (v oxidačnom stupni SbIII) a vo forme antimoničnanov SbO4

3- 

(oxidačnom stupni SbV).  
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 Pracovníci pri stanovení SbIII zvolili nasledujúci postup: 

 Ku vzorke v 100 cm3 odmernej banke pridali najskôr približne 2 g tuhej kyseliny 

vínnej na zabránenie hydrolýzy a až potom roztok doplnili destilovanou vodou. Na 

jednu titráciu pipetovali 25,0 cm3 zásobného roztoku vzorky, pridali 10 cm3 kyseliny 

chlorovodíkovej (1 : 1) a indikátor metylčerveň. Roztok zahriali približne na 90˚C 

a titrovali roztokom bromičnanu draselného s presnou koncentráciou (pozri úlohu 

2.3).  Priemerná spotreba bola 7,5 cm3. 

2.1   Uveďte iónové zápisy : 

a)   reakcie bromatometrického stanovenia antimónu v kyslom prostredí, 

b)   hydrolýzy chlorokomplexov, 

c)   reakcie antimonitých solí s kyselinou vínnou, 

d)   reakcie bromičnanu draselného s jodidom draselným v kyslom prostredí, 

e)   reakcie vzniknutého jódu s tiosíranom. 

 

2.2  Opíšte slovne indikáciu ekvivalentného bodu: 

a)   pri bromatometrickom stanovení, 

b)   pri jodometrickom stanovení koncentrácie bromičnanu. 

 

2.3 Vypočítajte hmotnosť bromičnanu draselného potrebného na prípravu 250 cm3 

odmerného roztoku. Roztok má byť pripravený tak, aby sa po pridaní tuhého 

jodidu draselného k 25 cm3 a okyslení kyselinou chlorovodíkovou spotrebovalo 

na titráciu uvoľneného jódu 14 cm3 tiosíranu sodného s koncentráciou        c = 

0,1925 mol.dm-3. 

 

2.4 Vypočítajte hmotnosť Sb(III) v mg vo vzorke. 

 

2.5 Určte redoxný potenciál sústavy v prípade, ak sme do roztoku obsahujúceho    60 

cm3 Sb (III+) s c = 0,1 mol dm-3 v prostredí kyseliny chlorovodíkovej pridali 5 cm3 

KBrO3 o c = 0,1 mol dm-3.  

E0(Sb5+/Sb3+) = 0,75 V  pri 25 °C , ,                         

M(Sb) = 121,75 g mol-1;   M(KBrO3) = 167,002 g mol-1   

____________________ 
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ÚLOHY Z PRAXE  
Chemická olympiáda – kategória EF – 48. ročník – školský rok 2011/12 
 
Študijné kolo  
 
Elena Kulichová   
 
Maximálne 50 bodov   
            
 
 
 
Úvod 

 Kyselina askorbová (L-askorbová), resp. vitamín C je γ-laktón, ktorý sa 

syntetizuje v tele rastlín a takmer všetkých zvierat s výnimkou primátov a škrečkov. 

 

 

Vitamín C po prvý raz izoloval v roku 1928 maďarský biochemik Albert Szent–

Gyorgyi pod názvom kyselina hexuronická. Bola to jedna z prvých látok, na ktorej sa 

dali demonštrovať vlastnosti a dôležitosť vitamínov v ľudskom organizme. 

Fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami i biologickými účinkami vitamínu C sa 

budeme zaoberať aj v úlohách 48. ročníka chemickej olympiády. 

Vitamín C je v organizme potrebný pre metabolizmus aminokyselín 

(hydroxylyzín, hydroxyprolín). Podieľa sa tak na tvorbe kolagénu. Nedostatok 

vitamínu C sa preto prejavuje menšou pevnosťou cievnej steny a zvýšenou 

krvácavosťou. Typické je aj zníženie väzivového aparátu zubov, s čím sa spája 

kývanie až vypadávanie zubov. Dôležitú úlohu má pri dýchaní, podporuje 

vstrebávanie železa, stimuluje rast bielych krviniek, vývoj kostí a chrupaviek. Čoraz 

viac pozornosti sa venuje úlohe kyseliny askorbovej v úlohe prírodného antioxidantu. 

Miernymi oxidačnými činidlami sa dokáže oxidovať na kyselinu dehydroaskorbovú: 
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↔↔↔↔ 

 

+ 2 H+ + 2 e- 

 

Antioxidačné vlastnosti kyseliny askorbovej a jej solí – najmä sodnej, vápenatej 

a draselnej - sa využívajú v potravinárskom priemysle. Sú to tzv. „éčka“ s kódom  

E 301, E 302 a E 303, ale známe sú tiež soli kyseliny askorbovej s inými prvkami. 

V študijnom kole sa sústredíme na štúdium informácií o fyzikálnych 

a chemických vlastnostiach kyseliny askorbovej a možnostiach jej stanovenia.   

 

Odporú čaná literatúra:  

1.   L. Čermáková a kol.: Analytická chémia 1, 2. vyd., Bratislava ALFA.  

2.   S. Hynie: Farmakologie v kostce, 2. vyd., Praha, 2001.  

3.   Príbela, A.: Analýza potravín, STU Bratislava, 1991,  

4.   http://www.enco.ch/ascorbic.htm 

  

 

Úloha 1     Štúdium vlastností kyseliny askorbovej 

1.1 Pomocou univerzálneho vyhľadávača GOOGLE nájdite informácie o fyzikálnych 

vlastnostiach kyseliny askorbovej.   

1.2  Vyhľadajte údaj o koncentrácii kyseliny askorbovej v piatich druhoch ovocia 

(zeleniny).  

1.3  Na základe publikovaných informácií uveďte aspoň 3 príklady používania 

kyseliny askorbovej v potravinárskom priemysle a vytipujte potravinárske 

výrobky, do ktorých sa najčastejšie pridáva kyselina askorbová. 

1.4  Nájdite informácie o výrobe kyseliny askorbovej a opíšte základné kroky 

procesu biotechnologickej výroby kyseliny askorbovej  
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Úloha 2     Príprava roztokov 

Na stanovenie si pripravte nasledujúce roztoky: 

2.1 Pripravte 100 cm3 roztoku kyseliny sírovej s koncentráciou c = 3 mol dm-3. 

Vypočítajte potrebný objem koncentrovanej kyseliny sírovej (w = 0,98). 

2.2 Roztok jódu: V kadičke s objemom 250 cm3 rozpusťte 2,5 g jodidu draselného 

a 0,134 g jodičnanu draselného v 100 cm3 destilovanej vody. Pridajte 15 cm3 

kyseliny sírovej, roztok prelejte do odmernej banky a doplňte ho na celkový 

objem 250 cm3 .  

        Jód sa uvoľňuje reakciou: 

5 KI + KIO3 + 3 H2SO4 � 3 I2 +  3 K2SO4 +  3 H2O 

2.3 Pripravte 100 cm3 štandardného roztoku kyseliny askorbovej s koncentráciou 

blízkou 0,01 mol dm-3. 

2.4 Roztok škrobového mazu: 0,5 g škrobu rozmiešajte v odvažovačke s malým 

množstvom vody a pomocou ca 50 ml horúcej destilovanej vody spláchnite do 

kadičky. 

 

 

Úloha 3     Stanovenie presnej koncentrácie odmerné ho roztoku  

Do titračnej banky pipetujte 10 cm3 štandardného roztoku kyseliny askorbovej. 

Pridajte 10 kvapiek škrobového mazu. Byretu si vypláchnite odmerným roztokom 

jódu (použite rukavice) a naplňte ju. Titrujte do modrého sfarbenia, ktoré je stále 

minimálne 20 s.  

Vypočítajte presnú koncentráciu odmerného roztoku jódu. 

 

Úloha 4     Úprava a stanovenie vzoriek 

4.1  Vzorka 1 je roztok so známou koncentráciu kyseliny askorbovej. Vzorku si 

pripravíte tak, že zhomogenizujte kyselinu askorbovu v roztieračke a  

s analytickou presnosťou z nej odvážte 0,2 – 0,3 g. Vzorku kvantitatívne 

preneste do titračnej banky. (Prípadný sediment v banke nie je prekážkou 

stanovenia. Tvorí ho inertná prímes, ktorá bola vo vzorke.) Pridajte 10 kvapiek 

škrobového mazu. Titrujte do modrého sfarbenia, ktoré je stále minimálne 20 s.  

Vypočítajte hmotnostný zlomok kyseliny askorbovej vo vzorke.   
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4.2   Ako vzorka 2 označíme výrobok s obsahom vitamínu C.  

Z kvapalnej vzorky (džús) pipetujte na stanovenie 25 cm3. Pridajte škrobový 

maz a titrujte odmerným roztokom jódu do modrého sfarbenia, ktoré je stále   

aspoň 20 s.  

Vypočítajte hmotnosť kyseliny askorbovej vo vzorke a uveďte ju v mg kyseliny  

v 100 ml vzorky. 

4.3  Vzorka 3 bude ovocná šťava. Šťavu z jedného citróna (pomaranča, 

mandarínky) prefiltrujte cez skladaný filter. Na stanovenie pipetujte 10 cm3 

vzorky, zrieďte ju malým množstvom vody a po pridaní indikátora titrujte 

rovnakým postupom ako vzorku 2 v bode 4.2. Vypočítajte hmotnosť kyseliny 

askorbovej v šťave a uveďte ju v mg kyseliny/100 ml šťavy. 

 

Úloha 5     Vyplňte odpoveďový hárok 

____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Autori: Ing. Martina Gánovská, Ing. Ľudmila Glosová (vedúca autorského kolektívu),      
Ing. Elena Kulichová , RNDr. Viera Mazíková, Doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD.  
 
Recenzenti: Ing. Zuzana Bučková, Ing. Anna Ďuricová,, Mgr. Stanislav Kedžuch, 
PhD., Ing. Elena Kulichová, PhD., RNDr. Viera Poláčková, PhD.             
 
Vydal: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2011 
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Odpove ďový hárok z PRAXE  
 

Škola: 
  
Meno súťažiaceho: 

Celkový počet  
pridelených bodov: 

Podpis hodnotiteľa: 

 

skupenstvo  

farba  

teplota 
topenia 

 

zápach  

Úloha 

 

1.1 

 

Fyzikálne vlastnosti 
kyseliny askorbovej: 

rozpustnosť 
vo vode 

 

Druh ovocia (zeleniny) Obsah vitamínu C 
mg/100g 

  

  

  

  

Úloha 

 

1.2 

 

Obsah kyseliny askorbovej 
v piatich druhoch zeleniny 
a ovocia 

 

  

účel výrobok (výrobky) 

  

  

Úloha 

 

1.3 

Použitie kyseliny 
askorbovej 
v potravinárskom 
priemysle 

  

Úloha 

 

1.4 

 

Základné kroky procesu 
biochemickej výroby 
kyseliny askorbovej  

 

 

 

 

 

 

 

Úloha 
 

2.1 
 
 

Výpočet objemu kyseliny sírovej: 
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Výpočet návažku kyseliny askorbovej:  
 
 
 
 
 
Skutočne navážená hmotnosť mST = Úloha 

 
2.3 

 

Výpočet presnej koncentrácie štandardného roztoku: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Spotreba odmerného roztoku jódu na štandardizáciu: 

 
 

  

Výpočet priemeru 
 
 
Rovnica štandardizácie  

 Úloha 
3 
 
 
 

Výpočet presnej koncentrácie roztoku jódu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovenie vzorky kyseliny askorbovej 

Hmotnosť vzorky 
 

 

 

 

  

Spotreba 
 

 

 

 

  

Rovnica stanovenia: 

Úloha 
4.1 
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Výpočet hmotnostného zlomku kyseliny askorbovej vo vzorke: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prehľad hodnôt w, získaných pre jednotlivé stanovenia 

    

 

Výpočet priemernej hodnoty: 
 
 
Spotreba odmerného roztoku na stanovenie vzorky džúsu 

   

Výpočet priemeru 

Úloha 
4.2 

 
 

Výpočet hmotnosti kyseliny askorbovej v 100 ml džúsu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spotreba odmerného roztoku na stanovenie vzorky ovocnej šťavy 

   

Výpočet priemeru 

 
Úloha 

4.3 
 

Výpočet hmotnosti kyseliny askorbovej v 100 ml šťavy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


