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PRAKTICKÉ ÚLOHY Z ANALYTICKEJ CHÉMIE 
Chemická olympiáda – kategória A – 49. ročník – školský rok 2012/2013  
Študijné kolo  
 

Pavol Tarap čík 
 

Hodnotenie: 25 bodov 
 
 
Úvod 

V tomto roku sú úlohy školského kola chemickej olympiády zamerané na 

zdokonalenie v technike práce v laboratóriu pri základných meraniach súvisiacich 

s kvantitatívnou analýzou a tiež na správnu manipuláciu so získanými číselnými 

údajmi so znalosťou podstaty aplikácie správneho spracovania výsledkov pri tomto 

meraní. V tomto kole sa precvičí váženie, príprava roztokov, meranie objemov 

pipetou a byretou.  

Zároveň sa urobí pozorovanie vplyvu acidity, trvania chemickej reakcie a teploty 

na priebeh a produkt reakcie vybratého katiónu s EDTA, teda pozorovanie 

parametrov dôležitých pri chelatometrickom stanovení katiónov.  

Pri laboratórnej práci je nevyhnutné viesť si laboratórny denník. V denníku si 

poznačte: 

- podrobne všetky prípravné výpočty, 

- potrebné tabuľkové hodnoty,  

- chemické základy (rovnice) merania a súvisiacich javov, 

- postup pri práci, 

- pozorovania a namerané hodnoty, 

- podrobne úplné výpočty a vypočítané výsledky,  

- odpovede na sprievodné otázky. 

V príprave na praktické úlohy v kategórii A si preštudujte všeobecné základy 

odmernej analýzy, teda: postupy merania hmotnosti a objemu, techniku práce 

s odmerným sklom, vlastnosti chemických reakcií využiteľných v tejto oblasti, 

spôsoby určovania bodu ekvivalencie, aké chemické reakcie sa využívajú pri 

hlavných typoch odmernej analýzy, referenčné (základné) látky. Tieto informácie 

nájdete v učebniciach a príručkách analytickej chémie.  
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Odporúčaná literatúra: 

1.  M. Čakrt a spol.: Praktikum z analytickej chémie, Bratislava, Alfa, 1989. 

2. A. Purdešová a spol.: Praktikum z analytickej chémie, Bratislava, Nakladateľstvo 

STU, 2011. 

3. Projekt VIZLAB, ktorý obsahuje mnoho užitočných informácií o práci 

v analytickom laboratóriu, je dostupný na stránke http://www.analytika.sk  

4.   J. Garaj, Z. Hladký, J. Labuda: Analytická chémia I, Bratislava, STU, 1996. 

(Skriptá z Analytickej chémie I a II, používané na FChPT STU upravené do 

elektronickej podoby sú k dispozícii na webovej stránke Ústavu analytickej 

chémie FCHPT STU:  http://www.chtf.stuba.sk/kalch/eAC.php) 

 

__________ 

 
Praktické úlohy  

Základné operácie v analytickej praxi vždy zahrnujú váženie a meranie objemu 

rôznymi meradlami. Voľba meradla závisí od účelu príslušného merania. Úlohou tejto 

práce je  

- porovnanie merania hmotnosti a objemu 

- nácvik správnych postupov pri meraní objemu 

- zistenie parametrov presnosti pri meraní objemu  

- overenie/kalibrácia – pipety 

- kalibrácia byrety  

Získané výsledky tiež poskytnú zdôvodnenie, prečo sa s číslami má narábať podľa 

odporúčaných pravidiel. 

V ďalšej časti práce sa využije nacvičená technika práce pri titračnom 

stanovení.  

Tretia časť praktických úloh sa týka chemických javov pri reakcii, ktorá môže byť 

základom konkrétneho odmerného stanovenia.  

 

__________ 
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Potrebné chemikálie 

  

látka forma R-vety S-vety 

Chelatón 3,  

(disodná soľ kyseliny etyléndiamín-

tetraoctovej, dihydrát) 

tuhá látka 22-36/37/38 26-36 

hydrogenftalan draselný  tuhá látka - - 

hydroxid sodný  tuhá látka 35 1/2-26-36/37-45 

hydrogenuhličitan sodný  tuhá látka - - 

kyselina octová roztok  

0,1 mol.dm-3 

10-35 1/2-23-26-45 

dusičnan chromitý tuhá látka 8-36/38 26 

fenolftaleín  indikátorový 

roztok 1% 

- - 

 

Deionizovaná/destilovaná voda 

 

Pomôcky 

Striekačka s deionizovanou vodou, navažovacie uzatvárateľné nádobky s objemom 

cca 10 cm3 až 50 cm3), byreta, dielikovaná pipeta, nedielikovaná pipeta, titračné 

banky (Erlenmayerové banky), kadičky, hodinové sklíčko, sklená tyčinka, kvapkadlo, 

byretový lievik, lapák, stojan, špachtľa, lyžička, pinzeta, filtračný papier.  

Analytické váhy (kvalitné predvažovačky s možnosťou vážiť miligramové množstvá 

(tri desatinné miesta)  

 

Úloha 1  

Meranie hmotnosti a meranie objemu pipetou a byretou – kalibrácia 

Pri meraní budete používať váženie, pri ktorom je možné rozlíšiť hmotnosti na 

úrovni miligramových množstiev. Pohodlná bude práca s elektronickými váhami. 

Podľa vybavenia laboratória sa zoznámte s použitím vhodných váh.  

 

Úloha 1.1  

Zistite hmotnosť malej kadičky tak, že položíte kadičku na misku váh a po 

približne 15 sekundách odčítate údaj o hmotnosti z displeja. Hodnotu si zapíšte a 
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odčítanie opakujte ešte minimálne 5-krát po 30 sekundách až 1 minúte. Pozorovanie 

zaznamenajte. Meranie ukáže stabilitu činnosti vášho meracieho zariadenia. Do 

kadičky pridajte kvapkadlom toľko deionizovanej vody, aby pokryla plochu dna.  

V minútových intervaloch si poznamenajte do tabuľky čas a údaj z displeja váh.  

Vysvetlite pozorovaný jav. Aký význam má tento poznatok pre prípravu 

presných roztokov? 

   

Úloha 1.2  

V učebniciach si naštudujte správny postup pri pipetovaní a pri práci s byretou. 

Na misku váh vložte uzatvárateľnú nádobku na váženie uzatvorenú viečkom. 

Zaznamenajte pozorovanú hmotnosť. Správnym postupom do nádobky pridajte 

nedielikovanou pipetou 10 cm3 deionizovanej vody, uzavrite nádobku a zistite             

z displeja váh jej hmotnosť. Porovnajte experimentálne nameranú hmotnosť 

kvapaliny a hmotnosť prislúchajúcu pridanému objemu kvapaliny. Kvapalinu 

odstráňte do odpadu, navažovaciu nádobku netreba nijako vysušovať.  

Zopakujte postup minimálne 7x (lepší je vyšší počet opakovaní). Týmto 

meraním sa získajú hodnoty, ktoré nemusia byť zhodné, mierou ich vzájomnej 

zhodnosti (presnosti) je napríklad „smerodajná odchýlka“ alebo „rozpätie“ (rozdiel 

najväčšej a najmenšej nameranej hodnoty). 

 

Zistite  - aritmetický priemer hmotnosti deionizovanej vody pri pipetovaní, ktoré 

je dobrou charakteristikou meranej hmotnosti.  

 - rozpätie (alebo smerodajnú odchýlku) napipetovanej hmotnosti, ktoré 

je dobrou charakteristikou presnosti tohto merania. 

 

Skontrolujte, či niektoré pipetovanie nebolo zaťažené hrubou chybou a ak treba, 

vylúčte takéto meranie a zopakujte výpočet priemeru a rozpätia 

nameraných výsledkov. 

 

Uveďte získané hodnoty po prepočte na objem. Porovnajte získanú hodnotu a 

deklarovanú hodnotu pre danú pipetu. Porovnajte rozdiel medzi 

deklarovanou a nameranou hodnotou a hodnotou rozpätia nameraných 

hodnôt (v prepočte na objem). 
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Hodnota štandardnej odchýlky sa meraním získa s presnosťou vyjadriteľnou 

zápisom čísla len na dve platné miesta, uvádzajte všetky výsledky dôsledne v zhode 

s týmto poznatkom. 

 

Zopakujte celý experiment za použitia 10 cm3 dielikovanej pipety. 

Zopakujte celý experiment tak, že budete pridávať presne 10 cm3 pomocou 

byrety. 

Porovnajte tieto techniky pridávania 10 cm3 z hľadiska skutočne pridaného 

množstva a z hľadiska presnosti dosiahnutej pri pridávaní. 

 

Úloha 1.3 

Odvážte uzatvárateľnú nádobku na váženie. Postupne pridávajte z byrety do 

nádobky deionizovanú vodu približne po 0,5 ml. Zaznamenajte si do tabuľky objem 

odčítaný na stupnici byrety a hmotnosť zistenú pomocou váženia. Prepočítajte 

namerané hmotnosti na objem. Zostrojte kalibračný graf pre vašu byretu, teda 

závislosť objemu odčítaného z byrety od objemu zisteného z pridávaných hmotností.  

Poznámka: Konštrukcia grafov má isté pravidlá – všímajte si v študijnej literatúre 

vzhľad grafov a využite toto pozorovanie pri spracovaní vlastných výsledkov. 

 

 

Úloha 2  

Štandardizácia roztoku hydroxidu sodného na hydrogenftalan draselný 

Do titračnej banky odvážte diferenčne presne asi 0,5 g hydrogenftalanu 

draselného a rozpustite ho v približne 40 cm3 deionizovanej vody. Pridajte tri kvapky 

indikátora a titrujte odmerným roztokom hydroxidu do farebnej reakcie indikátora. 

Stanovenie opakujte najmenej päťkrát. Prípadný odľahlý výsledok vylúčte a v takom 

prípade meranie doplňte. Vypočítajte priemernú spotrebu pri titrácii a určte rozpätie 

(smerodajnú odchýlku) pri týchto meraniach.  

Porovnajte presnosť merania objemu pri jednoduchom pridávaní byretou (úloha 

1.2 byreta) a pri tejto titrácii z opakovaných pokusov.  

Vypočítajte a uveďte presnú koncentráciu hydroxidu sodného v odmernom 

roztoku. 
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Úloha 3  

Pozorovanie vlastností chemickej reakcie medzi katiónom Cr3+ a chelatometrickým 

činidlom - EDTA  

 

Chelatometrické odmerné stanovenie je často používaným postupom zisťovania 

množstva katiónov v roztokoch. Pre vlastnosti reakcií pre odmerné stanovenie platia 

známe požiadavky. V tejto úlohe budete skúmať chemickú reakciu iónu Cr3+ 

s chelatónom 3 z hľadiska vhodnosti pre odmerné stanovenie.  

 

Úloha 3.1 

Pripravte zásobný roztok chromitej soli (dusičnan chromitý) s hmotnostnou 

koncentráciou približne 1 g dm-3 a roztok chelatónu 3 s látkovou koncentráciou 0,02 

mol dm-3. 

Pripravte do série 15 skúmaviek/kadičiek po 5 cm3 zásobného roztoku chromitej 

soli, 1 cm3 roztoku 0,1 mol.dm-3 kyseliny octovej a pridajte: 1 cm3, 1,5 cm3, 2 cm3, 2,5 

cm3, 3 cm3, 3,5 cm3, 4 cm3, 4,5 cm3, 5 cm3, 5,5 cm3, 6 cm3, 6,5 cm3, 7 cm3, 7,5 cm3, 

8 cm3 roztoku chelatónu 3 a vodu tak, aby celkový objem bol približne 15 cm3. 

Skúmavky označte od 1 do 15 podľa stúpajúcej koncentrácie chelatónu 3 v sústave. 

Pozorujte sfarbenie roztokov. Ak nevzniká farebný komplex, pridajte do sústavy 

špachtľou malé množstvo hydrogenuhličitanu sodného.  

Roztoky krátko zahrievajte k varu. Pozorujte vplyv zahrievania. Pozorovaný jav 

zdôvodnite.  

 

Ak pridáte veľmi rôzne množstvá hydrogenuhličitanu, sfarbenie roztokov môže 

mať viaceré rôzne odtiene. Toto sfarbenie môžete ovplyvniť tiež prídavkom kyseliny 

octovej. Pozorovaný jav zdôvodnite. 

 

Zistite v akom pomere látkových množstiev reaguje chromitý ión s chelatónom  

Zdôvodnite zistený pomer na základe pozorovania v uvedených pokusoch. 

 

Úloha 3.2  

Uveďte, aké požiadavky má spĺňať chemická reakcia vhodná pre odmerné 

stanovenie. Ako ich spĺňa táto reakcia a aký to má vplyv na odmerné stanovenie 

chromitých iónov chelatónom. 
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PRAKTICKÁ ČASŤ – ORGANICKÁ SYNTÉZA  
Chemická olympiáda – kategória A – šk. rok 2012/2013 
Študijné kolo  

 

Marek Vician, Martin Putala 

Maximálne 15 bodov 
Doba riešenia: 1 h čistenie rezorcinolu + 2 h experiment 
 

Úvod 

Úlohy z organickej syntézy v praktickej časti tohto ročníka chemickej 

olympiády budú zamerané na reakcie, ktorými sa pripravujú organické farbivá zo 

zaujímavými optickými a fyzikálnymi vlastnosťami.  Zvládnutie úloh bude vyžadovať 

základné teoretické znalosti a praktické zručnosti z izolácie, čistenia (ako sú 

extrakcia, destilácia, filtrácia za zníženého tlaku a normálneho tlaku, kryštalizácia), 

identifikácie a charakterizácie organických zlúčenín (ako sú tenkovrstvová 

chromatografia, NMR a IČ spektroskopia). 

 

Odporu čená literatúra: 

Ľubovoľná príručka organickej syntézy, napr. Pavol Elečko, Mária Mečiarová, Martin 

Putala, Marta Sališová, Ján Šraga: Laboratórne cvičenie z organickej chémie, 2. 

nezmenené vydanie, Bratislava, Univerzita Komenského, 1998, ISBN 80-223-1274-

6. 

Príprava fluoresceínu  

Fluorescenčná detekčná technika hrá významnú úlohu v modernej medicíne 

a molekulárnej biológii a podieľa sa na jej rýchlom vývoji. Fluoresceín je jedným 

z najpoužívanejších fluorescenčných farbív, jeho sodná soľ silne fluoreskuje už pri 

veľmi nízkych koncentráciách 1 mg/30 l vody. Pripravuje sa reakciou rezorcinolu s 

anhydridom kyseliny ftalovej v roztavenom stave za katalýzy silnou Brønstedovou 

alebo Lewisovou kyselinou, napr. konc. H2SO4 alebo ZnCl2. Jedná sa o dvojnásobnú 

elektrofilnú substitúciu s následnou kondenzáciou. 

 

Materiál a pomôcky: 

Skúmavka 25x150 mm, 100 ml guľatá banka so zábrusom, 150 ml kadička, 

100 ml Erlenmeyerova banka, 50 ml odmerný valec, trecia miska, tĺčik, 3 ks 
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Pasteurove pipety, savička, filtračný lievik, špachtľa, filtračný papier, nožnice, kruh na 

filtráciu, spätný chladič, liehový alebo plynový kahan, sklenená tyčinka, varič, olejový 

alebo pieskový kúpeľ, hadice, svorky, lapáky, stojan, Büchnerov lievik, odsávacia 

banka, gumová manžeta, lyžička, Petriho miska, varné kamienky, ochranné okuliare, 

ochranné rukavice, destilovaná voda, drvený ľad. 

 

Chemikálie 

chemikália , množstvo, obal R-veta* S-veta* 

rezorcinol , 5,00 g v uzavretej fľaštičke 22, 36/38, 50 26, 61 

ftalanhydrid , 0,37 g v uzavretej fľaštičke 22, 37/38, 41, 
42/43 

23, 24/25, 26, 
37/39, 46 

aktívne uhlie , v zásobnej fľaši - - 

toluén , v pôvodnej sklenej fľaši 11, 38, 48/20, 63, 
65, 67 

36/37, 46, 62 

96 % etanol , v pôvodnej sklenej fľaši 11 7, 16 

uhli čitan sodný, v zásobnej fľaši 36 22,26 

koncentrovaná  kyselina sírová , 
v pôvodnej sklenej fľaši 

35 26, 30, 45 

* - zdroj: karty bezpečnostných údajov na http://www.sigmaaldrich.com 

Označenia špecifického rizika (R-vety a ich kombinácie) 

R 11  Veľmi horľavý. 

R 22  Škodlivý po požití.  

R 35  Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.  

R 36  Dráždi oči. 

R 36/38 Dráždi oči a pokožku. 

R 37/38 Dráždi dýchacie cesty a pokožku. 

R 38  Dráždi pokožku.  

R 41  Riziko vážneho poškodenia očí. 

R 42/43 Môže spôsobiť senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou. 

R 48/20 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou 

expozíciou vdýchnutím. 

R 50  Veľmi jedovatý pre vodné organizmy. 
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R 63  Možné riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa.  

R 65  Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc. 

R 67  Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. 

 

Bezpečnostné informácie (S-vety a ich kombinácie) 

S 7  Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. 

S 16  Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. 

S 22  Nevdychujte prach. 

S 23  Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly (vhodné slová špecifikuje 

výrobca). 

S 24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. 

S 26  V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým 

množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. 

S 30  Nikdy nepridávajte vodu k tomuto produktu. 

S 36/37 Noste vhodný ochranný odev a rukavice. 

S 37/39 Noste vhodné rukavice a ochranu očí a tváre. 

S 45  V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte 

lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo 

prípravku). 

S 46  V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento 

obal alebo označenie. 

S 61  Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so 

špeciálnymi inštrukciami / kartou bezpečnostných údajov. 

S 62  Pri požití nevyvolávať zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a 

ukážte tento obal alebo označenie. 

 

Osobitné upozornenia na nevyhnutné bezpe čnostné opatrenia v zmysle 

Nariadení Vlády SR č. 272/2004 Z.z. a 286/2004 Z.z., v znení neskorších  

predpisov: 

- Pracovisko musí byť dobre vetrané. 

- Účastníčky praktickej časti podpíšu prehlásenie, že nie sú tehotné.  

- Je potrebné zabezpečiť dôsledné používanie osobných ochranných 

prostriedkov (rukavice, plášť, okuliare). 
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- Laboratórne operácie sa uskutočnia pod prísnym dohľadom, resp. za 

asistencie pedagogického dozoru oprávneného pracovať s nebezpečnými 

chemickými látkami. 

 

 

Postup: 

Rekryštalizácia rezorcinolu z toluénu (ak je potrebné prečistiť dostupný rezorcinol): 

Rezorcinol je biela kryštalická látka, rozpustná vo vode, alkohole a éteri. 

Vplyvom svetla a vzduchu sa oxiduje na produkty šedej, hnedej až tmavohnedej 

farby. Za horúca je veľmi dobre rozpustný v benzéne a toluéne, pričom sa za 

laboratórnej teploty v nich málo rozpúšťa. Preto sú tieto rozpúšťadlá veľmi vhodné na 

kryštalizáciu. Z toluénu rezorcinol kryštalizuje ako biele ihličkovité kryštály. Ak máte 

dostupný rezorcinol šedej, hnedej až tmavohnedej farby je vhodné ho 

prekryštalizovať z toluénu.  

Do suchej 100 ml banky s guľatým dnom s 5,00 g rezorcinolu, upevnenej na 

stojane, prilejeme 55 ml toluénu, pridáme varné kamienky a na banku nasadíme 

spätný chladič, ktorý upevníme druhým lapákom a zapojíme chladenie (s prúdením 

vody vzostupne). Pod aparatúru sa umiestni olejový alebo pieskový kúpeľ (prípadne 

sa môže použiť aj vyhrievacie hniezdo) a zmes sa začne zahrievať až do refluxu 

(teplota varu toluénu je 111 °C), pokia ľ sa tuhá látka nerozpustí. Zmes má ružovú až 

tmavohnedú farbu, podľa kvality použitého rezorcinolu. Ak pozorujeme tmavé 

kvapôčky roztaveného rezorcinolu, pridáme cez chladič pomocou Pasteurovej pipety 

ďalšie množstvo toluénu až do ich úplného rozpustenia.  

Keď sa zmes rozpustí, uvoľníme hornú a dolnú svorku a celú aparatúru 

zdvihneme z kúpeľa. Odpojíme chladič od banky a do banky pridáme pomaly, po 

malých častiach, pol lyžičky práškového aktívneho uhlia. POZOR! Zmes kypí, 

nosíme ochranné okuliare!  Na banku znovu nasadíme spätný chladič, aparatúru  

umiestnime do kúpeľa a zohrejeme až do varu.  

Potom vypneme zahrievanie a celú aparatúru zdvihneme s kúpeľa. Pripravíme 

aparatúru na filtráciu za normálneho tlaku a zmes rýchlo prefiltrujeme cez horúci 

filtračný lievik do 100 ml Erlenmeyerovej banky. Lievik musí byť horúci, inak látka 

kryštalizuje už v lieviku! Lievik môžeme zohriať v sušiarni alebo opatrne nad 

kahanom. Z filtrátu okamžite kryštalizuje rezorcinol ako biele až slabo šedé ihličky. 

Erlenmeyerovu banku necháme vychladnúť na vzduchu a následne sa zmes nechá 
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kryštalizovať v ľadovom kúpeli. Zmes môžeme občas premiešať sklenou tyčinkou. 

Vylúčené kryštály sa odsajú cez Büchnerov lievik za zníženého tlaku a môžu sa 

premyť malým množstvom studeného toluénu. Prekryštalizovaný produkt prenesieme 

na dopredu odváženú Petriho misku, necháme sušiť na vzduchu a následne 

odvážime. 

 

Príprava fluoresceínu: 

 Ak nie sú východiskové látky práškové, tak sa pred vážením rozotrú na prášok 

v trecej miske. Do skúmavky navážime 0,37 g  práškového ftalanhydridu a 0,60 g 

prekryštalizovaného rezorcinolu a opatrne pridáme 5 kvapiek koncentrovanej 

kyseliny sírovej. Skúmavku si upevníme do lapáka a opatrne zahrievame liehovým 

kahanom alebo svietivým plameňom plynového kahana. Alternatívne sa môže zmes 

zahrievať na olejovom kúpeli. POZOR! Nosíme ochranné okuliare a ústie 

skúmavky mieri do priestoru, kde sa nenachádzajú ži adne osoby!  Zmes sa 

roztaví a má krvavo červenú farbu. Skúmavku pomaly zahrievame a jej obsah 

miešame krúživými pohybmi, pričom zmes nesmie vrieť, zhnednúť ani stmavnúť, 

musí mať stále krvavo červenú farbu. Vysoká teplota (nad 200 °C) spôsobuje  rozklad 

produktu. Na stenách skúmavky kondenzuje vznikajúca voda, ktorá uniká vo forme 

pary zo skúmavky. V zahrievaní a miešaní pokračujeme 20 minút. 

Potom skúmavku necháme voľne vychladnúť na vzduchu, pričom reakčná 

zmes v nej stuhne. Do skúmavky pridáme 20 ml 96 % etanolu a zmes úplne 

rozpustíme za pomoci sklenej tyčinky, prípadne môžeme skúmavku zohriať vo 

vodnom kúpeli. Rozpustenú zmes vylejeme do 150 ml kadičky a obsah skúmavky 

opláchneme malým množstvom etanolu. Potom do kadičky pridáme približne 30 až 

40 g rozdrveného ľadu, pričom sa vyzráža fluoresceín ako jemná oranžová 

zrazenina. Suspenzia sa mieša sklenenou tyčinkou aspoň 30 minút (až po 

rozpustenie ľadu), kým sa vytvoria väčšie kryštály vhodné na filtráciu. Vylúčené 

kryštály sa odsajú cez Büchnerov lievik za zníženého tlaku a premyjú sa dvakrát 15 

ml destilovanej vody. Produkt prenesieme na filtračný papier a necháme vysušiť. 

Neskôr suchý produkt prenesieme na dopredu odváženú Petriho misku a následne 

odvážime. 

Pozorovanie fluorescencie: 

 Na pozorovanie fluorescencie rozpustíme malé množstvo fluoresceínu (prášok 

na hrote špachtle) v 5 ml etanolu a tento roztok vylejeme do 200 ml 5 % roztoku 
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Na2CO3. Fluoreskuje sodná soľ fluoresceínu, ktorá sa z neho vytvorí vplyvom 

bázického prostredia.  

  

Poznámky 

Pri práci používajte ochranné okuliare. Ak nosíte vlastné okuliare, tie na 

ochranu Vašich očí postačia. Pri práci používajte tiež ochranné rukavice. Pri 

výpočtoch používajte nasledovné relatívne atómové hmotnosti:  

Ar(C) = 12, Ar(H) = 1, Ar(O) = 16 

Výsledky uvádzajte na primeraný počet platných číslic. 

 

Úloha 1  (8 b) 

Uveďte hmotnosť získaného produktu v g. 

 

Úloha 2  (1,2 b) 

 Napíšte schému reakcie vzniku fluoresceínu a tiež schému reakcie 

fluoresceínu s vodným roztokom uhličitanu sodného. 

 

Úloha 3  (1,8 b) 

a) Určte, ktorá východisková látka je limitujúca pre rozsah reakcie. 

b) Vypočítajte teoretický výťažok produktu v g. 

c) Vypočítajte experimentálny výťažok produktu v %. 

 

Úloha 4  (1,0 b) 

Priraďte signály v 1H NMR spektre produktu jednotlivým atómom vodíka: 
1H NMR (300 MHz, DMSO-d6): δ = 7,99 (d, J = 7,4 Hz, 1H), 7,80 (ddm, J = 7,4; 7,4 

Hz),   7,71 (ddm, J = 7,4; 7,4 Hz, 1H), 7,27 (d, J = 7,4 Hz, 1H), 6,69 (s, 2H), 6,55 (d, J 

= 1,1 Hz, 4H). Pozn.: Signál dd s oboma rovnakými interakčnými konštantami sa 

v spektre javí ako triplet. Písmenom m (multiplet) je označené nie jasne rozlíšiteľné 

štiepenie (spôsobené interakciou s nižšou hodnotou interakčnej konštanty). 

 
1H NMR spektrum experimentálne pripraveného fluoresceínu: 
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Úloha 5  (0,8 b) 

 Výraznejšiu fluorescenciu sodnej soli fluoresceínu pozorujeme na otvorenom 

povrchu zriedeného roztoku pod ultrafialovým svetlom. V sklenených nádobách 

možno fluorescenciu pozorovať len na povrchu alebo tesne pod ním. Vysvetlite 

prečo. 

 

Úloha 6  (1,5 b) 

 Rezorcinol je často používaný ako východisková látka pre mnohé reakcie. 

Napíšte, aký produkt vznikne reakciou rezorcinolu s: 

a) 2-fenylacetylchloridom a bezvodým chloridom hlinitým v dichlórmetáne za 

laboratórnej     teploty, 

b) dvomi ekvivalentmi 3-brómpropínu a uhličitanu draselného v acetóne za refluxu, 

c) dvomi ekvivalentmi 4-(dimetylamino)benzoylchloridu a trietylamínu 

v dichlórmetáne  

    za laboratórnej teploty. 
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Úloha 7  (0,7 b) 

 Pri rekryštalizácii rezorcinolu z toluénu sa používa aktívne uhlie. Vysvetlite 

z akého dôvodu a aké jeho vlastnosti sa pritom využívajú. 

 

____________________ 
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