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ÚLOHY Z ANORGANICKEJ A ANALYTICKEJ CHÉMIE   
Chemická olympiáda – kategória A – 48. ročník – školský rok 2011/2012 

Školské kolo  
 
Anton Sirota   
 

Maximálne 18 bodov 
Predpokladaná doba riešenia: 60 minút  

 

Úvod   

Najväčšie uplatnenie v histórii malo olovo v období rímskeho impéria. Využívala 

sa predovšetkým jeho vlastnosť, že sa dalo pomerne ľahko tvarovať a dali sa z neho 

vyrábať rúrky a rôzne úžitkové nádoby. Nevýhodou bola jeho pomerne veľká hustota, 

takže predmety z neho boli pomerne ťažké. O jeho jedovatosti sa v tom čase neuva-

žovalo. Najviac olova spotrebovali starí Rimania na stavbu vodovodov a pri výrobe 

kuchynského riadu, Keďže octan olovnatý má sladkú chuť, sladili ním jedlá a nápoje. 

Historici predpokladajú, že jedným z dôležitých faktorov, ktoré viedli k pádu Ríma, 

bola aj hromadná otrava obyvateľstva olovom.  

Olovo patrí aj v súčasnosti k obávaným prvkom, ktoré znečisťujú biosféru. Do 

ľudského organizmu sa olovo dostáva najmä potravou, vodou a inhalovaním. Pri níz-

kych koncentráciách sa neprejavujú jeho toxické účinky, pretože organizmus sa ho 

dokáže zbaviť vylučovaním. Pri väčších dávkach sa však začína ukladať najmä  

v kostiach, ale aj v pečeni, čím ju poškodzuje a postupne vyraďuje z činnosti. Nebez-

pečné nie sú ani tak akútne účinky olova, ako skôr dlhodobé, ktoré môžu spôsobiť 

chronickú otravu olovom. Nebezpečné sú najmä pary olova.  

V podmienkach školských laboratórií a pri bežných žiackych pokusoch by ne-

mala hroziť otrava olovom, keďže zlúčeniny olova pri bežných laboratórnych pod-

mienkach nie sú prchavé a ich roztoky neprenikajú cez kožu. Samozrejme, že pri 

práci so zlúčeninami olova treba vo zvýšenej miere dodržiavať pravidlá bezpečnosti 

práce v chemickom laboratóriu. Ale takto sa treba správať ku všetkým chemickým 

zlúčeninám, pretože v podstate všetky zlúčeniny možno pokladať za jedy a ich škod-

livé účinky závisia len od dávky, ktorú človek požije. Napríklad otravu človeka vyvola-

jú 2 až  3 g octanu olovnatého pri jeho priamom požití a smrteľná dávka octanu olov-

natého je v takom prípade v priemere 22,5 g (vzhľadom na priemernú hmotnosť ľud-

ského tela). Dospelí absorbujú cez zažívací trakt asi 10 % z užitej dávky. 
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Úloha 1     (4,5 b)  

Pri komplexometrických stanoveniach sa roztok dusičnanu olovnatého používa už 

celé desaťročia ako štandardný roztok. V istej praktickej úlohe CHO mali žiaci pripra-

viť presne 50 cm3 štandardného roztoku dusičnanu olovnatého s koncentráciou  

c = 0,050 mol dm-3.   

1.1 Vypočítajte, či sa pri navažovaní dusičnanu olovnatého potrebného na prípravu 

roztoku prekročilo kritické množstvo dusičnanu olovnatého, ktoré by mohlo pre 

človeka predstavovať otravu olovom, resp. až usmrtenie. Navažované množ-

stvo porovnajte s kritickými hodnotami a pomer vyjadrite v percentách.  

 

Úloha 2      (6,3 b) 

 Na využívanie olova už v staroveku mali vplyv predovšetkým jeho vlastnosti. 

Olovo ponechané na vzduchu sa pokrýva oxidom olovnatým, ktorý je nerozpustný vo 

vode a zabraňuje tak jeho ďalšiemu rozpúšťaniu. O malej tendencii olova prechádzať 

do roztoku v podobe svojich iónov svedčí aj malá hodnota záporného štandardného 

elektródového potenciálu,  

E0(Pb/Pb2+) = – 0,13 V.   

Možno predpokladať, že vo vlhkom prostredí sa tvorí aj hydroxid olovnatý, ktorý 

však nie je stály a pomerne ľahko sa rozkladá a vzniká z neho oxid olovnatý. Navyše 

má pomerne komplikovanú štruktúru, ktorú nemožno vyjadriť jednoduchým vzorcom 

Pb(OH)2. Hydroxid olovnatý aj oxid olovnatý majú amfotérne vlastnosti. Vzhľadom na 

určité komplikácie s písaním vzorcov akvakomplexov a akva-hydroxido komplexov 

PbII (vzorce nezodpovedajú reálnemu zloženiu komplexov), budeme ich v ďalšom 

zapisovať v tvare Pb2+(aq), resp. Pb(OH)3
– (aq) a tomu prispôsobíme aj zápis ďalších 

akvatovaných  iónov.  

2.1 Napíšte dve chemické rovnice v iónovom tvare pre reakcie, v ktorých oxid olov-

natý reaguje s vodou a vznikajú produkty svedčiace o amfotérnych vlastnos-

tiach oxidu olovnatého. Rovnice zapíšte v stavovom zápise, t. j. jednotlivým  

reaktantom a produktom priraďte symboly (s), (l), (g) a (aq).   

 

 Pre jednu z uvedených reakcií, v ktorej vystupujú oxóniové ióny, má rovnováž-

na konštanta hodnotu 1,0 ⋅ 10–15, kým pre ďalšiu reakciu má táto konštanta hodnotu 

8,0 ⋅ 10–16. 
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2.2 Pri dostatočne nízkej hodnote pH sa amfotérny PbO úplne rozpustí. Ak je vý-

chodisková koncentrácia Pb2+ 5,00 ⋅ 10–3 mol dm–3, vypočítajte hodnotu pH, pri 

ktorej sa začne zrážať PbO. 

2.3 Keď sa v roztoku zvyšuje hodnota pH, oxid olovnatý sa začne rozpúšťať. Vypo-

čítajte, pri akej hodnote pH sa PbO úplne rozpustí, ak berieme do úvahy pod-

mienky v úlohe 2.2 a príslušnú rovnovážnu konštantu. 

 

Úloha 3     (7,2 b) 

Dobrý chemik vie rozpoznať nebezpečenstvá pri práci s chemikáliami, vie si 

sám pomôcť, ale vie pomôcť aj iným, keď sa stane v laboratóriu nehoda. Preto bez 

múdrych a šikovných chemikov si nemožno predstaviť vypracovanie nejakých účin-

ných postupov pre riešenie situácií, ktoré vznikajú pri otravách a úrazoch vyvolaných 

chemickými zlúčeninami.  

3.1 Na základe toho, čo sa spomínalo aj v týchto úlohách, navrhnite všeobecný  

spôsob, ako by sa dali chemicky viazať ióny Pb2+, ak by došlo k požitiu olovna-

tej soli.  

3.2 Zlúčenina, ktorú možno výhodne použiť na viazanie olovnatých iónov, má su-

márny vzorec C10H16O8N2.  

a)   Napíšte jej štruktúrny vzorec. 

b)   Na jednotlivých atómoch vyznačte voľné elektrónové páry.  

c)   jednotlivým atómom uhlíka a dusíka priraďte hybridný stav.  

3.3 Uveďte, ako môže pH roztoku ovplyvniť schopnosť spomínanej zlúčeniny viazať 

sa na olovnaté ióny.  

3.4 Nakreslite štruktúrny vzorec zlúčeniny, ktorá vznikne reakciou činidla a olovna-

tej soli.    
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ÚLOHY Z FYZIKÁLNEJ CHÉMIE 

Chemická olympiáda  –  kategória A  –  48. ročník  –  školský rok 2011/12 

Školské kolo  

 
Ján Reguli  
 
Maximálne 17 bodov  
Doba riešenia: 60 minút 
 
 
Úloha 1     (7 bodov)   

1.1  Rovnovážna konštanta  Kx  závisí od tlaku  

a)  vždy  

b)  len pre reakcie, v ktorých ∑ νi ≠ 0  

1.2  V sústave prebieha reakcia podľa rovnice   A(g) + B(g)  C(g) + 2 D(g) . Ak sa 

zmiešali 2,00 mol A, 1,00 mol B a 3,00 mol D, po dosiahnutí rovnováhy pri 

25 °C reak čná zmes obsahovala 0,79 mol látky C pri celkovom tlaku 100 kPa. 

Vypočítajte rovnovážny rozsah reakcie, stupne premeny oboch reaktantov 

(A a B), mólové zlomky všetkých zložiek rovnovážnej zmesi a rovnovážne kon-

štanty Kx a Kp (pre štandardný tlak 100 kPa). 

 

 

Úloha 2     (8 bodov) 

2.1  Rýchlostná konštanta prvého poriadku dimerizácie látky A v reakcii 2 A → P je 

k = 2,75.10–5 s–1 pri 25 °C. Aký je pol čas premeny (doba polpremeny) látky A? 

Aký bude celkový tlak po 10 hodinách od začiatku reakcie, keď jeho východis-

ková hodnota v sústave, obsahujúcej len látku A, je 132,1 kPa,? 

2.2  Plynný sulfurylchlorid SO2Cl2 (M = 135 g mol–1) sa rozkladá na oxid siričitý a 

chlór. Ide o reakciu prvého poriadku. V nádobe sa po 125 minútach pri teplote 

300 K rozpadlo 40 % sulfurylchloridu. Vypočítajte polčas rozpadu SO2Cl2.  

 

 

Úloha 3 (2 body) 

3.1  Za predpokladu, že maximum molárneho absorpčného koeficienta pri 280 nm 

molekuly obsahujúcej karbonylovú skupinu s koncentráciou 1,00 mol dm–3 je  
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30 dm3 mol–1 cm–1, vypočítajte hrúbku vzorky, ktorá spôsobí pokles intenzity 

žiarenia na polovicu pôvodnej hodnoty. 

 
3.2  Ak vojdeme do tmavej komory a na jej bielu stenu zasvietime tromi lampami – 

modrou, zelenou a červenou (s rovnakou intenzitou svetla), stenu miestnosti 

budeme vidieť  

a)  bielu 

b)  fialovú  

c)  čiernu 
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  ÚLOHY Z ORGANICKEJ CHÉMIE 
Chemická olympiáda – kategória A – 48. ročník – školský rok 2011/2012 

Školské kolo 

 
Marta Sališová a Radovan Šebesta  
 
 
Maximálne 17 bodov    
Doba riešenia: 60 minút 
 
 
Úloha 1     (1,76 b)  
 
Doplňte kompatibilné stereoizoméry, ku každému vzorcu napíšte príslušný deskriptor 

R,S, resp. E,Z a pomenujte zlúčeniny s použitím deskriptorov R,S, resp. E,Z. 

 

 
 
Úloha 2     (3,96 b)  
 
V reakčnej schéme nahraďte písmená A – F reaktantmi a produkty pomenujte. 
 
 

 
 
 
Úloha 3     (1,32 b)  
 

Napíšte mechanizmus a produkt reakcie: 
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Úloha 4     (1,76 b)  
 
Napíšte štruktúrny vzorec zlúčeniny A so sumárnym vzorcom C5H10, keď viete že po 

ozonolýze je jedným z produktov formaldehyd. Zo zlúčeniny A po reakcii s H2O 

v kyslom prostredí vzniká nechirálny alkohol a po reakcii s BH3 a následnou reakciou 

s NaOH a H2O2 vzniká chirálny alkohol.  

 

Úloha 5     (1,76 b)     
 
Navrhnite prípravu sacharínu, najpoužívanejšieho umelého sladidla, z toluénu. 

 

CH3

S

NH

O

O O

sacharín

?

 
 
 
Úloha 6     (2,20 b)     
 
Doplnte štruktúry látok A – E v reakčnej schéme: 
 

 

 
 
Úloha 7     (4.18 b)   

a) Kyselina mandľová sa využíva chemickom aj farmaceutickom priemysle. Pri-

praviť ju možno z benzaldehydu nasledujúcou jednoduchou syntézou. Napíšte 

štruktúrne vzorce látok A-C. 

O

H
NaHSO3

A
NaCN

B C
H2SO4

H2O
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b) Dietylester kyseliny mandľovej (D  C10H12O3)  má v 1H NMR spektre tieto signá-

ly:  

1.20 (t, 3H, CH3), 3.62 (s, 1H, OH), 4.19 (q, 2H, CH2), 5.14 (s, 1H, CH), 7.17-7.75 (m, 

5H, Ph) 

 

a IČ tieto charakteristické vibrácie: 3397, 1716 a 1064 cm-1.  

Napíšte vzorec dietylesteru kyseliny mandľovej (D) a priraďte jednotlivé spektrálne 

charakteristiky. 

 

__________ 
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ÚLOHY Z BIOCHÉMIE  
Chemická olympiáda – kategória A – 48. ročník – šk. rok 2011/12 

Školské kolo  

Boris Lakatoš 

 

Maximálne 8 bodov             
Doba riešenia: 40 min  
 

Úloha 1     (3 b)          

 

Rozhodnite a napíšte, ktoré z uvedených tvrdení sú správne a ktoré nesprávne: 

a)  nukleové kyseliny sú biomakromolekuly, ktorých stavebnými jednotkami sú 

aminokyseliny 

b)  základnou štruktúrnou jednotkou nukleových kyselín je mononukleotid 

c)  medzi nukleotidy tvoriace štruktúru DNA patrí uracil 

d)  adenín a guanín sú dusíkaté bázy patriace k derivátom purínu 

e)  nukleozid je zložený z pentózy a dusíkatej bázy 

f)  jednotlivé stavebné zložky nukleotidu sú viazané dvomi makroergickými väz-

bami 

 

Úloha 2     (2 b)         

 

Pomenujte uvedené štruktúry: 

a)     b)  c) d)   

 

 

Poznámka: Nie všetky z uvedených štruktúr musia reálne existovať. 
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Úloha 3     (2 b)         

DNA baktérie Escherichia coli sa pri optimálnych podmienkach replikuje rýchlo-

sťou 30 µm/min. Predpokladajte, že celý genóm E. coli tvorí presne 4,6.106 bázových 

párov a obsahuje 4400 génov. Na to, aby sa z jednej baktérie stali dve, musí bunka 

zdvojiť kompletnú genetickú informáciu. Ak viete, že celá DNA tejto baktérie je uspo-

riadaná do B – modelu, a že čas potrebný pre delenie je daný len dĺžkou replikácie 

a medzi jednotlivými deleniami nie je prestávka vypočítajte ako dlho potrvá kým bude 

z jednej baktérie kolónia 64 baktérií.  

__________ 
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