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

Krajské kolo  

 
Anton Sirota   
 

Maximálne 18 bodov 
Predpokladaná doba riešenia: 60 minút  

 

Úloha 1      (13,06 b)    

 Zlúčeniny arzénu sú veľmi jedovaté a pôsobia na organizmus akútne, ale aj 

chronicky. Zlúčeniny trojmocného arzénu sú vo všeobecnosti jedovatejšie ako zlúče-

niny päťmocného arzénu, pretože ľahšie prenikajú do tela. Medzi najjedovatejšie zlú-

čeniny arzénu patrí oxid arzenitý As4O6, chlorid arzenitý AsCl3 a arzán AsH3. 

 Po požití solí arzénu sa z nich vstrebe do organizmu až 90 %. Telo má schop-

nosť určitú časť vstrebaného arzénu zlikvidovať určitými detoxikačnými reakciami a 

produkty potom vylúčiť močom. Pri väčšom množstve použitej zlúčeniny arzénu de-

toxikačné reakcie nestačia zlikvidovať arzén v tele a ten sa potom ukladá najmä  

v pečeni, kostiach, nechtoch a vo vlasoch.  Dávka 200 mg oxidu arzenitého, podaná 

v strave alebo v nápoji, usmrtí človeka v priebehu niekoľkých hodín.  

 V študentskom chemickom klube, ktorý sme spomínali v študijnej časti, sa žiaci 

rozhodli, že zopakujú Marshovu skúšku, ktorá sa používa na dôkaz arzénu v skúma-

nej vzorke. Táto skúška bola jedným z prelomových experimentov, ktorou sa podarilo 

dokázať, že obeť bola otrávená zlúčeninami arzénu.  

 Pri otravách si traviči v minulosti často vyberali ako jed oxid arzenity As4O6,  

často nazývaný "arzenik". Bol pomerne dostupný (používal sa na hubenie potkanov), 

rozpustný vo vode, bez chuti a zápachu a nebola vhodná metóda, ktorou sa dal do-

kázať. Už v 19. storočí chemici urobili isté úspešné pokusy a dokazovali prítomnosť 

arzénu vo vzorke pomocou sulfánu, avšak ich výsledky sa nedali použiť ako dôkazy 

na súde.  

Prelomovým sa stal rok 1832, keď sa konal proces s istým Johnom Bodleom, 

ktorý bol obvinený, že otrávil svojho starého otca arzenikom.  Ako expert bol prizvaný 

chemik z miestnej univerzity James Marsh. Keď podrobil vzorku z tela otráveného 

analýze sulfánovou metódou, získal žlté sfarbenie, ktoré svedčilo o vzniku malého 

množstva sulfidu arzenitého. Kým sa však dôkazový materiál dostal na súd, žlté  
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sfarbenie sa stratilo. John  Bodle bol prepustený na slobodu, hoci všetky nepriame 

dôkazy svedčili v jeho neprospech. Priamy dôkaz  však zlyhal. To iritovalo Jamesa 

Marsha a začal hľadať nový spôsob dokazovania arzénu vo vzorkách, ktorý by bol 

jednoznačný a použiteľný v súdnom lekárstve. Spomenul si na pokusy Scheeleho, 

ktorý v roku 1775 pripravil arzán AsH3 redukciou zlúčenín arzénu so zinkom v pro-

stredí kyseliny dusičnej.  V roku 1787 Johann Metzger zasa zistil, že pri zohrievaní 

oxidu arzenitého s uhlím sa na chladnejších stenách nádoby, v ktorej sa robil pokus, 

usadzuje jemná vrstva lesklého čierneho produktu. Keďže sa dokázalo, že produkt je 

arzén, označila sa vrstvička ako "arzénové zrkadlo".  

 Inšpirovaný týmito dvomi pokusmi James Marsh postavil aparatúru, ktorá 

je znázornená na obr. 1.  

      

             
              Obr. 1. Marshova aparatúra (originálny nákres) 

 

Do banky A dal vzorku obsahujúcu oxid arzenitý a pridal v nadbytku práškový zinok a 

zriedenú kyselinu sírovú. Plynný arzán, ktorý vznikol v banke ako reakčný produkt, 

previedol do rúrky C, ktorú zohrieval kahanom.  Plyny, ktoré unikali cez zúženú rúrku 

D, nasmeroval na studenú keramickú platničku, na ktorej sa vytvorilo arzénové zr-

kadlo. Ak teda Marsh vzal neznámu vzorku a uvedeným pokusom získal arzénové 

zrkadlo, mohol tvrdiť, že neznáma vzorka určite obsahovala arzén. Podobné zrkadlo 

vytvára síce aj antimón, avšak na rozdiel od antimónu arzénové zrkadlo sa rozpúšťa 

vo vodnom roztoku chlórnanu sodného.  
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Marsh v ďalšom kroku vypracoval postup na zisťovanie množstva vylúčeného 

arzénu, a tým aj množstva arzénu prítomného vo vzorke. Marshova skúška sa uká-

zala byť veľmi efektívnou, pretože sa ňou dalo dokázať už 0,02 mg arzénu vo vzorke.        

 Prvý veľký súdny prípad, v ktorom sa použila Marshova skúška ako dôkazový 

materiál, bola La Fargeho aféra v roku 1840. Na základe Marshovej skúšky sa doká-

zalo, že La Fargeho otrávila arzenikom jeho vlastná žena a na základe tohto dôkazu 

bola odsúdená na doživotie.    

1.1 Rovnicu chemickej reakcie, ktorá prebieha pri Marshovej skúške v banke A,  

napíšte: 

  a)   v stechiometrickom tvare, 

  b) v iónovom (časticovom) tvare.   

1.2   Napíšte rovnicu chemickej reakcie, ktorá prebieha v rúrke C. 

       

 Ak sa do kyslého roztoku v banke B nepridá zinok a zavádza sa do neho vodík, 

Marshova skúška je negatívna. Ak sa však pridá do reakčnej zmesi zinok, okamžite 

začne prebiehať redukcia oxidu arzenitého na arzán.  

1.3   Napíšte rovnice v iónovom tvare pre dva za sebou prebiehajúce chemické deje, 

sčítaním ktorých možno získať súhrnnú rovnicu, ktorá sa vyžaduje v úlohe  

1.1 b).    

1.4 Akú látku by ste dali ako náplň do U-trubice (na obr. 1)?  Napíšte vzorec kon-

krétnej látky.   

1.5 Aké plyny unikajú cez zúženú rúrku D?  

 

 Študenti zostavili aparatúru funkčne rovnakú, ako navrhol J. Marsh. Samozrej-

me, že ju zostavili z moderných prvkov. Napríklad kyselinu sírovú pridávali z oddeľo-

vacieho lievika, gumené spoje nahradili zábrusovými kohútmi a pod. Aparatúru pos-

tavili v digestóriu s dobrým odťahom a celý pokus robili pod starostlivým dozorom 

učiteľa.   

 Do nádoby A navážili presne 8 g tuhej vzorky, ktorá obsahovala oxid arzenitý. 

As4O6. Ďalej pridali presne 2 g práškového zinku, ktorý neobsahoval arzén a 25,0 

cm3 destilovanej vody. Zmes dobre premiešali a potom do nej postupne pridali 100 

cm3 kyseliny sírovej s koncentráciou presne 2 mol dm–3. Vzniknutý arzán sa kvantita-

tívne previedol cez rúrku C, ktorá sa zohrievala odspodu plameňom kahana. Pri tejto 

Marshovej skúške študenti získali 0,4495 g arzénu.  
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1.6 Vypočítajte: 

 a) hmotnostný zlomok As4O6 vo vzorke a uveďte ho v %.  

 b) objem vodíka (vzťahované na 25 °C  a 100,5 kPa), ktorý vznikne celko ve  

v banke A a rúrke C.  

 

Pomôcky: 

M(As) = 74,9216 g mol–1 ;  M(Zn) = 65,39 g mol–1;  M(As4O6) = 395,682 g mol–1.                                                                                       

_____ 

 

Úloha 2     (4,94 b) 

Táto úloha obsahuje niekoľko úloh, ktoré súvisia so základnou problematikou. 

2.1 Arzán AsH3 nemá zásadité vlastnosti. Aké soli nemožno očakávať pri AsIII?  

2.2 Študent mal pripraviť roztok chloridu arzenitého. V učebnici sa dočítal, že chlo-

rid arzenitý sa rozpúšťa vo vode, a preto neočakával žiadne problémy. Keď 

však chcel biely chlorid arzenitý rozpustiť vo vode, zistil, že aj keď zmes v ka-

dičke miešal niekoľko minút a jej obsah zohrieval, stále v nej bola biela neroz-

pustná látka. Vysvetlite tento rozpor medzi údajom v učebnici a skutočnosťou. 

Pomôžte si chemickou rovnicou. Aké je východisko z tejto situácie?  

2.3 Ako možno vyrobiť tzv. strieborné zrkadlo?  Na čo sa táto reakcia využíva  

v chémii? Aké skúmadlo sa spomína v tejto súvislosti? 

2.4  Ak sa do okysleného roztoku arzenitej soli zavádza sulfán, vyzráža sa žltý sulfid 

arzenitý. 

a)  Napíšte chemickú rovnicu tejto reakcie.  

b)  Na základe poznatku, že sulfid arzenitý sa zráža zo silne kyslého roztoku 

AsIII (c(As3+) = 0,1 mol dm–3), posúďte, či pre súčin rozpustnosti Ks  sulfidu 

arzenitého možno očakávať väčšiu alebo menšiu hodnotu. Vašu odpoveď 

zdôvodnite pomocou vhodných vzťahov.  

c)   Ako by sa zmenila hodnota súčinu rozpustnosti, keby sme zväčšili koncen-

tráciu arzenitej soli v roztoku?  

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

Krajské kolo  
 

Ján Reguli  
 
Maximálne 17 bodov  
Predpokladaná doba riešenia: 60 minút  

 

 

Úloha 1     (9 b) 

1.1  Rovnovážna konštanta izomerizácie borneolu (C10H17OH) na izoborneol 

v plynnej fáze pri 503 K je 0,106. Zmes pozostávajúca z 7,50 g borneolu a 

14,0 g izoborneolu v nádobe s objemom 5,0 dm3 sa zohriala na teplotu 503 K. 

Vypočítajte mólové zlomky oboch látok po dosiahnutí rovnováhy. 

1.2  Molekulový bróm je pri 1600 K a tlaku 100 kPa v rovnováhe   Br2(g)  2 Br(g) 

disociovaný na 24 percent. Vypočítajte rovnovážnu konštantu Kp (pre štandard-

ný tlak  p° = 100 kPa). 

1.3  V reakčnej sústave sa pri teplote 1050 K a tlaku 50 kPa ustálila rovnováha 

CO2(g) + C(s) = 2 CO(g) ,   pričom rovnovážny parciálny tlak CO bol 45,84 kPa. 

Vypočítajte hodnoty rovnovážnych konštánt  Kp(T = 1050 K, p° = 100 kPa)  a  

Kx(T = 1050 K, p° = p = 50 kPa).  

 

 

Úloha 2     (5 b) 

2.1  Pri tepelnom rozklade oxidu dusičného pri teplote 45 °C klesol behom desiatich 

minút parciálny tlak N2O5 z pôvodných 55 kPa na 40 kPa. Ak tento rozklad pre-

bieha ako reakcia prvého poriadku, na akú hodnotu poklesne parciálny tlak 

N2O5 po ďalších desiatich minútach?  

2.2  Polčas reakcie prvého poriadku (A � produkty) bol presne jeden deň. Ako dlho 

(koľko dní) trvalo, kým sa z reakčnej zmesi odstránila predposledná stotina vý-

chodiskového množstva reaktanta? 
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Úloha 3     (3 b) 

3.1  Molárny absorpčný koeficient rozpustenej látky pri 540 nm je  

286 dm3 mol–1 cm–1.  Keď svetlo s touto vlnovou dĺžkou prechádza cez  

6,5 mm hrubú kyvetu s roztokom tejto látky, absorbuje sa ho 46,5 %. Aká je 

koncentrácia roztoku? 

3.2  Pri farebnej tlači sa používa model subtraktívneho (odčítavacieho) skladania 

farieb, označovaný ako CMY. Základné farby pri tomto modeli sú azúrová  

(cyan), purpurová (magenta) a žltá (yellow). Viete, aké farby dostaneme prekry-

tím dvojíc základných farieb a akú prekrytím všetkých troch?  

 Azúrová s purpurovou dajú  .............................................  farbu. 

 Purpurová so žltou dajú  .............................................  farbu. 

 Žltá s azúrovou dajú  .............................................  farbu. 

 Azúrová s purpurovou a so žltou dajú ................................ farbu. 

 (Pre správnosť treba povedať, že farebné tlačiarne používajú systém CMYK so 

štvrtým tonerom alebo atramentom čiernym. )  

 

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

Krajské kolo  
 
Marta Sališová a Radovan Šebesta 
 

Maximálne 17 bodov     
Doba riešenia: 60 minút 
 

 

Úloha 1      (1,68 b)  

Doplňte kompatibilné stereoizoméry a pomenujte zlúčeniny s použitím deskriptorov 

R,S, resp. E,Z. 

 

 

 

Úloha 2     (3,15 b) 

Uhľovodík A (C5H8) reaguje s metylmagnéziumbromidom za vzniku metánu a zlú-

čeniny B. Uhľovodík A sa hydrogenuje na C (C5H10). C reaguje s HBr na D, ktorý 

s KOH v etanole za zvýšenej teploty poskytuje E. E po ozonolýze dáva acetaldehyd 

a acetón. Vyriešte a napíšte reakčné schémy príslušných premien. 

 

Úloha 3     (1,68 b) 

Navrhnite syntézu kyseliny 3-fenylpropánovej, ak máte k dispozícii benzylalkohol a 

dietylester kyseliny malónovej. 

 

Úloha 4     (2,10 b) 

Doplňte chýbajúce činidlá: 
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Úloha 5     (1,68 b) 

 

 

 

Úloha 6     (2,52 b) 

Navrhnite syntézu zlúčeniny  A, keď máte k dispozícii: bróm, železné piliny, kyselinu 

dusičnú, kyselinu sírovú, kyselinu chlorovodíkovú, chlorid cínatý, jódetán, chlorid ky-

seliny butánovej, amalgamovaný zinok, benzén. 

 

 

Úloha 7     (4,20 b) 

7.1 Navrhnite syntézu etylesteru kyseliny butánovej (príjemne voňavej zlúčeniny po 

ananáse), ak pri reakciách musíte využiť nasledovné regaenty: propén, etanol, 

KCN, HBr, H2O2, NaOH, HCl,  a PCl3. 
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7.2  Priraďte signály v 1H NMR spektre metylesteru kyseliny butánovej odpovedajú-

cim vodíkom. 

 

 

 

Doplňte zápis spektra: 
1H NMR (CDCl3) (δ):  0.96 (t, 3H, ....); 1.25 (t, 3H, ...); 1.65 (sex, 2H, ....); 2.27  (t, 2H, 

...);  4.13 (q, 2H, .....) 

 

Poznámka: Na rozdiel od esterov kyseliny butánovej, samotná kyselina butánová 

nepríjemne zapácha po skazenom masle (podľa toho má aj triviálny názov – kyselina 

maslová). 

 

___________________ 
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ÚLOHY Z BIOCHÉMIE  
Chemická olympiáda – kategória A – 48. ročník – školský rok 2011/2012 

Krajské kolo  
 
Boris Lakatoš  
 
Maximálne 8 bodov             
Doba riešenia: 40 min  
 
Úloha 1     (8 b)         
 

Reštrikčné enzýmy, tiež nazývané reštrikčné endonukleázy rozoznávajú špeci-

fické sekvencie báz v dvojitej závitnici DNA a sú schopné rozštiepiť obidva reťazce 

na špecifických miestach. Môžeme si ich predstaviť ako veľmi presné skalpely, kto-

rých biologickou úlohou v bunkách je napríklad štiepenie cudzích molekúl DNA 

a teda ochrana buniek, ale aj úprava novosyntetizovaných vlákien DNA pre ďalšie 

potreby bunky. Podľa pôvodu majú tieto enzýmy aj svoje špeciálne označovanie, 

napr.: EcoR1, kde Eco znamená, že enzým pochádza z baktérie Escherichia coli 

a označenie R1 určuje sekvenciu DNA, ktorú enzým rozpoznáva. 

V laboratóriu ste izolovali časť vírusovej DNA, ktorej jedno vlákno malo nasledovnú 

sekvenciu: 

5`ATGGCTCCGATATGGATCCCGAATTCGGCAAGAACTCTGATTGAGCTGTAA 3`  

 

a) Napíšte sekvenciu komplementárneho vlákna. 

V chladničke ste potom našli tri skúmavky s reštrikčnými enzýmami. Prvá skúmavka 

mala označenie EcoR1, druhá skúmavka BamH1 a tretia Xhol. V tabuľke sú pre jed-

notlivé enzýmy uvedené ich rozpoznávacie sekvencie aj štiepne miesta (vyznačené 

šípkou). 

Enzým  Rozpoznávaná sekvencia so štiepnymi miestami  

EcoR1  5` G
↓
AATTC 3`  

3` CTTAA↑G 5`  

BamH1  5` G
↓
GATCC 3`  

3` CCTAG↑G 5`  

Xhol  5` C
↓
TCGAG 3`  

3` GAGCT↑C 5`  
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Vami izolovanú DNA ste rozdelili do troch skúmaviek. Do prvej ste pridali enzým 

EcoR1, do druhej ste pridali EcoR1 a BamH1 a do tretej ste pridali všetky tri enzýmy 

a nechali pôsobiť potrebný čas. 

b) Uveďte, ktoré z reštrikčných enzýmov budú uvedený úsek DNA štiepiť. 

c) Napíšte koľko fragmentov môže vzniknúť po pôsobení uvedených enzýmov 

v jednotlivých skúmavkách. Napíšte sekvencie jednotlivých fragmentov a označte ich 

číslami (číslom 1 označte najdlhší fragment).  

 

Aby ste overili účinnosť použitých enzýmov urobili ste elektroforézu, pričom ste 

naniesli časť obsahu tretej skúmavky s DNA do jamky v agarózovom géli 

a pôsobením elektrického prúdu sa vzniknuté fragmenty rozdelili na základe ich veľ-

kosti. 

d) Uveďte, ktorá zo zložiek DNA je zodpovedná za jej pohyblivosť 

v elektrickom poli a napíšte, ku ktorej elektróde sa bude molekula DNA pohybovať. 

e) Do naznačeného obdĺžnika zakreslite približnú polohu jednotlivých fragmen-

tov z tretej skúmavky ak viete, že jednotlivé štandardy majú nasledovnú veľkosť: 40 

bp, 25 bp, 10 bp a 5 bp (bp – bázových párov).  
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