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ÚLOHY PRAKTICKEJ ČASTI  
Chemická olympiáda – kategória C – 49. ročník – šk. rok 2012/2013  
 
Krajské kolo  
 
Mária Linkešová, Ivona Paveleková  

 

Maximálne 40 bodov  
Doba riešenia: 150 minút  

 

 

 

Príprava chloridu amónneho  

Vašou úlohou bude pripraviť roztok chloridu amónneho rozkladnou reakciou 

tuhého uhličitanu amónneho s kyselinou chlorovodíkovou a zistiť jeho acidobázické 

vlastnosti. Skôr, ako začnete pracovať na jeho príprave, je potrebné vyriešiť úlohu 1. 

Ak ju nebudete vedieť správne vyriešiť, pedagogický dozor vám na požiadanie 

poskytne správnu odpoveď na úlohu 1.2 (samozrejme, bez bodového zisku), aby ste 

mohli pokračovať v práci.  

Všetky odpovede a výpočty zapisujte do odpoveďového hárku. Riešenia 

môžete robiť nanečisto na pomocnom papieri. Údaje z pomocného papiera nebude 

komisia pri opravovaní brať do úvahy.  

 

Reaktanty:  

Uhličitan amónny (tuhý), kyselina chlorovodíková (w = 0,050), roztok uhličitanu 

amónneho (w = 0,050), roztok hydroxidu sodného (w = 0,050), univerzálny 

indikátorový papierik, destilovaná voda.  

 

Pomôcky:  

Kadička (250 cm3), hodinové sklíčko, sklená tyčinka, odmerný valec (25 cm3), 

lyžička na chemikálie, teplomer, 4 skúmavky alebo malé kadičky, laboratórne váhy, 

elektrický varič alebo plynový kahan s trojnožkou a sieťkou, striekačka s destilovanou 

vodou.  
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Úloha 1 (7,500 b)  

1.1 Napíšte chemickú rovnicu rozkladnej reakcie uhličitanu amónneho s kyselinou 

chlorovodíkovou.  

1.2 Vypočítajte ekvivalentné množstvo tuhého uhličitanu amónneho (v gramoch) 

potrebného na reakciu s 25 cm3 kyseliny chlorovodíkovej s w = 0,050.  

M((NH4)2CO3) = 95,952 g mol-1  

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

ρ(5,00 % HCl) = 1,0230 g cm-3  

Poznámka:  

Pred navážením si vypočítanú hodnotu hmotnosti uhličitanu amónneho 

nechajte skontrolovať pedagogickému dozoru.  

 

 

Úloha 2 (13,125 b)  

2.1 Na laboratórnych váhach navážte na hodinové sklíčko vypočítané množstvo 

tuhého uhličitanu amónneho. Odmerným valcom odmerajte 25 cm3 kyseliny 

chlorovodíkovej s w = 0,050 a vlejte ho do kadičky s objemom 250 cm3. 

Uhličitan amónny pridávajte po malých dávkach do roztoku kyseliny 

chlorovodíkovej. Po každom prídavku zamiešajte roztok sklenou tyčinkou.  

Po pridaní všetkého uhličitanu amónneho zohrejte roztok v kadičke na 80 °C, 

aby sa z roztoku vypudil oxid uhličitý.  

Po vychladnutí roztoku odmerajte univerzálnym indikátorovým papierikom 

hodnotu pH: kúsok univerzálneho indikátorového papierika dajte na hodinové 

sklíčko položené na bielom podklade a sklenou tyčinkou naň naneste kvapku 

skúmaného roztoku. Zistenú hodnotu pH zapíšte do odpoveďového hárku.  

Poznámka:  

Kým roztok chloridu amónneho chladne, využite čas na riešenie úlohy 3.  

 

2.2 Na základe zistenej hodnoty pH roztoku chloridu amónneho určte jeho 

acidobázickú vlastnosť (kyslý, zásaditý alebo neutrálny).  

2.3 Uveďte, aká protolytická reakcia je príčinou zistenej acidobázickej vlastnosti.  

2.4 Napíšte chemickú rovnicu, ktorá vyjadruje tento dej.  
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2.5 Ktorý z iónov chloridu amónneho ( 

4NH  alebo Cl-) je príčinou zistenej 

acidobázickej reakcie?  

 

 

Úloha 3 (3,125 b)  

Koľko gramov koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej (w = 0,350) a koľko 

gramov vody treba na prípravu 25,0 g kyseliny chlorovodíkovej s w = 0,0500?  

 

 

Úloha 4 (11,250 b)  

Pred sebou máte nádoby označené číslami 1, 2, 3, v ktorých sa nachádzajú 

nasledujúce roztoky: roztok uhličitanu amónneho s w((NH4)2CO3) = 0,050, roztok 

kyseliny chlorovodíkovej s w(HCl) = 0,050 a roztok hydroxidu sodného s w(NaOH) = 

0,050, ich poradie je však poprehadzované. Vašou úlohou bude identifikovať 

jednotlivé roztoky. Svoje pozorovania zapíšte do tabuľky v odpoveďovom hárku.  

 

4.1  

1. Do štyroch umytých skúmaviek nalejte približne 2 cm3 roztoku č. 1. 

Univerzálnym indikátorovým papierikom odmerajte hodnotu pH. Postupujte pri 

tom rovnako ako v úlohe 2.1. Zistenú hodnotu pH zapíšte do tabuľky 

v odpoveďovom hárku.  

2. Do skúmaviek nalejte postupne približne 2 cm3 nasledovných roztokov: do prvej 

skúmavky vzorku č. 1, do druhej skúmavky vzorku č. 2, do tretej skúmavky 

vzorku č. 3 a do štvrtej skúmavky roztok chloridu amónneho pripravený v úlohe 

2.1.  

3. Kúsok univerzálneho indikátorového papierika uchopte do pinzety, navlhčite ho 

kvapkou destilovanej vody a opatrne vsuňte do hornej časti skúmavky. Zistíte 

tak, či zo skúmavky uniká plyn, ktorý spôsobuje zmenu sfarbenia univerzálneho 

indikátorového papierika.  

4. Do tabuľky v odpoveďovom hárku zapíšte pozorované zmeny (napr.: bez 

viditeľnej zmeny, zmena farby, tvorba zrazeniny, unikajúce bublinky plynu, 

unikajúci zápach, vznik zákalu, zmena sfarbenia univerzálneho indikátorového 

papierika,...).  
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5. Vylejte roztoky zo skúmaviek, skúmavky umyte, vypláchnite destilovanou vodou 

a celý postup zopakujte s roztokom č. 2 a s roztokom č. 3.  

 

4.2 Identifikujte jednotlivé roztoky.  

 

 

Úloha 5 (3,750 b)  

5.1 Napíšte chemickú rovnicu reakcie hydroxidu sodného s chloridom amónnym.  

5.2 Napíšte chemickú rovnicu reakcie kyseliny chlorovodíkovej s hydroxidom 

sodným.  

5.3 Napíšte chemickú rovnicu reakcie hydroxidu sodného s uhličitanom amónnym.  

 

 

Úloha 6 (1,250 b)  

Poumývajte všetky použité pomôcky a upracte svoje pracovné miesto.  
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