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

Anton Sirota   
 

Maximálne 18 bodov 
Predpokladaná doba riešenia: Bez časového obmedzenia.  

 

Úvod  

 Metóda prenosu informácií sa používa vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti. Táto 

metóda spočíva na prenose skúseností a poznatkov v jednej oblasti činnosti na podobné 

objekty v inej oblasti. Využíva sa pritom analógia istých vlastností a postupov, čo uľahčuje 

poznávanie a aplikáciu na objekty v inej oblasti.   

 V chémii má prenos informácií nezastupiteľné miesto, a preto sa treba naučiť 

využívať túto metódu nielen pri príprave a skúmaní nových zlúčenín, ale aj pri štúdiu 

chémie a riešení chemických problémov. Metódu prenosu informácií si budeme 

demonštrovať na niekoľkých príkladoch v úlohách chemickej olympiády z anorganickej 

chémie. Pri úlohách sa vychádza z učiva zahrnutého v učebniciach chémie pre gymnáziá 

a pre ich úspešné riešenie treba pozornosť venovať najmä p1 až p5 prvkom  

v druhej až štvrtej perióde Mendelejevovej periodickej sústavy prvkov a v príprave vám 

veľmi pomôže, ak si preštudujete úvody ku kapitolám o jednotlivých prvkoch. Treba sa 

zamerať na prípravu, štruktúru a reaktivitu týchto prvkov a ich zlúčenín, ktoré sa  

v mnohom podobajú, ale napriek tomu sa často významne líšia v niektorých podstatných 

znakoch. Všímajte si reakcie spomínaných prvkov s vodíkom, kyslíkom, dusíkom, sírou a 

halogénmi, pričom reakcie trieďte na protolytické, vylučovacie a redoxné. So štúdiom 

reaktivity zlúčenín sa spája zápis reakcií vo forme reakčných schém a chemických rovníc, 

pričom si treba všímať, či sa nevyžadujú niektoré ďalšie údaje, ktorými treba rovnicu 

doplniť (napr. skupenský stav reaktantov a produktov, charakteristika reakcie a pod.).  Pri 

výpočtoch sa treba zamerať aj na látkovú bilanciu (hmotnostnú bilanciu a bilanciu 

látkových množstiev). Nábojová bilancia nám zasa pomáha najmä pri zápise reakcií          

v iónovom tvare.   

 Úlohy z analytickej chémie neprekračujú rámec typických gravimetrických a 

volumetrických analytických metód. Dôraz sa kladie na chemické myslenie a zápis dejov 

chemickými rovnicami.  
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Odporú čaná literatúra:  

1. J. Kandráč, A. Sirota, Výpočty v stredoškolskej chémii, učebnica pre 1. a 2. ročník 

SPŠCH, SPN, Bratislava, 1996. str. 58 až 94, 156 až 166. 

2. G. Ondrejovič a kol.: Anorganická chémia, Alfa, 1993, strany, ktoré sú uvedené ku 

častiam a prvkom spomínaným v úvode.  

3. Ľubovoľná vysokoškolská učebnica z analytickej chémie a v nej časti o uvedených 

typoch stanovení.    

__________________ 

 

 V prvej časti úloh z anorganickej a analytickej chémie v rámci študijného kola CHO  

v kategórii A sa budeme venovať niektorým aspektom chémie síry a selénu. Vzhľadom na 

elektrónovú konfiguráciu atómov týchto prvkov možno očakávať pri nich isté podobnosti, 

ale aj prekvapujúce odlišnosti.  Týka sa to ako štruktúry týchto prvkov a ich zlúčenín, tak aj 

ich reaktivity. 

    

Úloha 1      (3,79 b) 

1.1 Uveďte, koľko elektrónov sa nachádza v d-orbitáloch atómu: 

 a)  síry, 

 b)  selénu. 

1.2   Atómy fluóru vo fluoride seleničitom majú analogické priestorové usporiadanie ako vo 

fluoride siričitom. 

 a)  Napíšte Lewisov vzorec molekuly fluoridu seleničitého a znázornite jej 

priestorové usporiadanie. Vysvetlite zmenšenie uhlov F–Se–F vzhľadom na  

teoretický uhol pre túto geometriu. 

 b) Uveďte hybridný stav centrálneho atómu selénu v molekule fluoridu 

seleničitého.  

 

1.3 Podobnú zhodu nájdeme aj medzi chloridom sírnym a analogickou zlúčeninou 

selénu, ktorá má vzorec Se2Cl2.  

a)    Znázornite štruktúrny vzorec molekuly Se2Cl2 

  b)  Zdôvodnite, prečo všetky štyri atómy tvoriace molekulu nemôžu ležať  

v jednej rovine.  
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Úloha 2     (4,11 b) 

Atóm selénu, podobne ako atóm síry, mení v chemických reakciách svoje oxidačné 

číslo v intervale od – II do + VI.  

V literatúre sa nájdu aj takéto neúplné údaje: 

2-
4SO   SO2     E0 = + 0,17 V  

H2SeO3   Se     E0 = + 0,74 V 

2.1 Doplňte v nich vzorce chýbajúcich častíc a upravte rovnice tak, aby vyhovovali 

nábojovej bilancii. 

2.2 Napíšte chemickú rovnicu pre redoxnú reakciu prebiehajúcu medzi zúčastnenými 

látkami, ktorá vyplynie z upravených vzťahov. 

2.3   Akú úlohu má v uvedenej reakcii kyselina seleničitá? 

2.4 Ak vezmete do úvahy potenciál  E0(I2/I
–) = 0,54 V, určte, ktoré z uvedených reakcií a) 

až d) nebudú prebiehať:  

   a)     H2SO3 + HI  → 

b)     H2SO3 + I2   → 

c)     H2SeO3 + HI  →    

  d)     H2SeO3 + I2   → 

2.5 V rovniciach chemických reakcií, ktoré môžu prebiehať, doplňte látky a 

stechiometrické koeficienty.  

 

Úloha 3     (4,11 b) 

Ku 5,00 · 10-2 mol selenidu hlinitého sa pridalo práve také množstvo kyseliny sírovej 

s koncentráciou 0,500 mol dm–3, aby zreagoval všetok selenid. (Túto reakciu možno robiť 

len v digestóriu s dobrým odťahom.)  Reakciou vznikol roztok, ktorý sa odparoval na 

vodnom kúpeli pri teplote 60 °C dovtedy, kým nevzni kol nasýtený roztok síranu hlinitého. 

Reakciou vzniknutý selán (selenovodík) sa pritom úplne vypudil.  

3.1 Vypočítajte hmotnosť vody, ktorú bolo treba odpariť, aby vznikol nasýtený roztok 

síranu hlinitého pri 60 °C.   

3.2 Vypočítajte hmotnosť oktadekahydrátu síranu hlinitého, ktorý vykryštalizoval,   keď sa 

roztok ochladil na teplotu 20 °C.  

Rozpustnosť síranu hlinitého: 

pri 60 °C sa rozpustí 59,2 g v 100 g vody, 

pri 20 °C sa rozpustí  36,4 g v 100 g vody.  
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Úloha 4     (6,00 b)  

Japonskí vedci v laboratóriu súdneho lekárstva v Hakata-ku dokázali, že 

sprievodným znakom otravy človeka sulfánom je zvýšenie koncentrácie tiosíranu v jeho 

krvnom sére. V sére zdravého človeka koncentrácia tiosíranu dosahuje hodnotu 

maximálne 0,03 µmol cm-3.  kým v sére otráveného človeka sa môže zistiť aj viac ako 

stonásobná hodnota.  

Vo výrobnom  závode, v ktorom sa sulfán používal ako jeden z reaktantov, došlo   

k havárii a pri štyroch pracovníkoch sa prejavili znaky otravy sulfánom. V tejto súvislosti  

v laboratóriu súdneho lekárstva urobili analýzu, ktorej cieľom bolo stanoviť koncentráciu 

tiosíranov v krvnom sére postihnutých pracovníkov. Využilo sa pritom jodometrické 

stanovenie. 

Pri jodometrických stanoveniach tohto druhu je problémom malá koncentrácia 

tiosíranu sodného v roztoku, čo spôsobuje, že farebná zmena indikátora sa ťažko indikuje, 

alebo sa nedá vôbec zaregistrovať a znemožňuje sa tak presné zachytenie konca titrácie. 

Preto laborantka zo spomínaného laboratória použila overenú a modifikovanú jodometric-

kú titráciu. Do laboratórneho denníka si pri analýze krvného séra jedného z pracovníkov 

zapísala tento postup:  

 

i)   Do jódovej banky som odpipetovala:  

– 12,0 cm3 roztoku Na2S2O3  (c ≈ 2 . 10–2 mol dm–3), 

– 10,00 cm3 štandardného roztoku jodičnanu draselného,   

c(KIO3) = 1,00 . 10–2 mol dm–3, 

– 5 cm3 roztoku HCl, c(HCl) = 2 mol dm–3,  

– 5 cm3 10% roztoku KI  

Roztok som zriedila približne s 50 cm3 vody, banku som uzatvorila a nechala stáť na 

tmavom mieste 10 minút. 

 

ii)   Potom som nezreagovaný jód titrovala do odfarbenia škrobového indikátora 

štandardným roztokom tiosíranu sodného, v ktorom c(Na2S2O3) = 1,00 . 10–2 mol dm–3. 

Spotreba bola 36,00 cm3.   

 

Pokus 2: 

iii)  Na začiatku som do jódovej banky odpipetovala 1,00 cm3 krvného séra zbaveného 

bielkovín a zriedila som ho malým množstvom vody, Potom som v pokuse 2 
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postupovala rovnako ako v pokuse 1. Spotreba štandardného roztoku tíosíranu 

sodného bola v tomto prípade 34,80 cm3. 

Úlohy: 

4.1 Napíšte rovnice prebiehajúcich chemických reakcií v iónovom tvare. 

4.2 Opíšte slovne princíp stanovenia.    

4.3   Na základe výsledkov v prvom a druhom pokuse vypočítajte koncentráciu 

tiosíranových iónov v skúmanom krvnom sére a uveďte ju v jednotkách µmol cm–3. 

 Aký záver o zdravotnom stave postihnutého pracovníka možno urobiť na základe 

výsledkov uvedeného titračného stanovenia?  

Poznámka: 

Pri výpočte výsledky a medzivýsledky zaokrúhľujte na správny počet platných číslic.  

 

____________________ 
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ÚLOHY Z FYZIKÁLNEJ CHÉMIE 
Chemická olympiáda  –  kategória A  –  49. ročník  –  školský rok 2012/13 
Študijné kolo 
 

Ján Reguli  

 

Maximálne 17 bodov  

 

Úvod  

Úlohy z fyzikálnej chémie budú v tomto ročníku chemickej olympiády zamerané na 

nasledovné oblasti: (1) správanie zmesí ideálnych plynov, (2) rovnováha v dvojzložkových 

dvojfázových sústavách, (3) kinetika chemických reakcií 1. poriadku prebiehajúcich 

v roztoku. V úlohách si zopakujeme aj rôzne spôsoby vyjadrenia zloženia viaczložkových 

sústav. V niektorých kolách sa v zadaní objaví aj niekoľko otázok s ponukou odpovedí, 

aby sme si overili, či ste daným témam dobre porozumeli a či by ste svoje vedomosti 

vedeli využiť aj v bežnom živote. 

 

Odporú čaná literatúra  

1. Lisý J. M., Valko L.: Príklady a úlohy z fyzikálnej chémie, Alfa/SNTL Bratislava 1979. 

2. Biskupič S., Kovařík P., Lisý J. M., Valko L.: Príklady a úlohy z fyzikálnej chémie I a II, 

STU Bratislava 1996.  

3. Atkins P. W.: Fyzikálna chémia. Oxford/STU Bratislava 1999 (1. a 3. časť).  

4. Učebné texty a príklady z fyzikálnej chémie na   

www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/index.html     alebo   www.vscht.cz/eso.  

5. Predchádzajúce ročníky chemickej olympiády v kategóriách A a F.  

6. Reguli, J.: Fyzikálna chémia. Texty pre účastníkov Letnej  školy chemikov. 

7. Stredoškolské učebnice fyziky – časť termodynamika a molekulová (štatistická) fyzika – 

kapitoly o ideálnom plyne. 

 



 7

Úloha 1     (8 b)   

Ak niečo považujeme za ideálne alebo dokonalé (niekoho za ideálneho), zvyčajne 

to v skutočnosti také nie je. Ideálne je to len v našej predstave. A niekto iný môže mať na 

dokonalosť úplne iné kritériá.  

Ideálny plyn (v anglických textoch aj perfect gas) je na tom podobne – je to naša 

predstava, ktorej skutočné plyny zodpovedajú len za určitých podmienok. A tiež kritériá pre 

ideálny plyn sú iné v rámci termodynamiky a iné, ak sa na plyn pozeráme ako na sústavu 

obrovského množstva molekúl – ako sa naň dívajú fyzici v rámci kinetickej teórie stavby 

látok.  

 V našich úlohách sa uspokojíme s termodynamickým pohľadom na plyn – budeme 

sa naň pozerať len „zvonka“ a opisovať ho pomocou stavových fyzikálnych veličín – 

teploty, tlaku a objemu. A vystačíme si s definíciou, že ideálny plyn je taký plyn, ktorého 

správanie opisuje stavová rovnica ideálneho plynu:    p V = n R T . 

 Takto napísaná rovnica obsahuje látkové množstvo, ktoré sa nedá merať, ale len 

vypočítať ako pomer hmotnosti a molárnej hmotnosti:   n = m / M    

 Zo stavovej rovnice sa dá potom vypočítať hustota plynu. Keď si odvodíte vzťah pre 

výpočet hustoty, uvidíte, že za rovnakých podmienok (teploty a tlaku) je hustota priamo 

úmerná molárnej hmotnosti plynu. (Molárne hmotnosti plynov v študijnom kole nebudeme 

uvádzať, dajú sa nájsť v rôznych tabuľkách.)  

 Ideálny plyn je dokonale stlačiteľný (táto predstava viedla k definícii nulovej abso-

lútnej teploty). Plyn zaberá vždy celý objem nádoby, v ktorej sa nachádza. Preto vo 

všetkých našich príkladoch budeme mať uzavretú sústavu – s konštantným látkovým 

množstvom plynu. 

1.1  Vypočítajte hustotu ideálne sa správajúceho vodíka, ktorý je pri teplote 27 °C a tlaku 

100 kPa. Aká bude hustota hélia za rovnakých podmienok?  

 

Podľa kinetickej teórie častice ideálneho plynu sa navzájom „necítia“ – nepôsobia na 

seba žiadnymi silami. Je teda jedno, či sú to rovnaké alebo rôzne molekuly. Preto stavová 

rovnica opisuje aj správanie zmesí plynov. Zmes je viaczložková sústava, ktorej zloženie 

nám najlepšie opíšu mólové zlomky. Plyny v zmesi môžeme charakterizovať aj parciálnymi 

tlakmi. Parciálny tlak je tlak, pri ktorom by daný plyn bol, keby pri danej teplote sám 

zaberal objem celej sústavy. Keďže je definovaný v podmieňovacom spôsobe, parciálny 

tlak sa nedá merať, len vypočítať.  

V stavovej rovnici v tvare  p V = m R T / <M>  pre zmes plynov je <M> stredná 

molárna hmotnosť.  
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1.2  Vypočítajte parciálny tlak dusíka v zmesi s CO2, ktorá obsahuje 50 % hmotnostných 

dusíka a je v nádobe pri tlaku 100 kPa. Aké je látkové množstvo tejto plynnej zmesi, 

ak je v nádobe s objemom 50 litrov pri teplote 50 °C? Aká je stredná molárna 

hmotnosť tejto plynnej zmesi? 

1.3  V dvoch päťlitrových bankách máme vzduch (správajúci sa stavovo ideálne) pri tlaku 

100 kPa a teplote 300 K. Banky sú prepojené tenkou rúrkou so zanedbateľným 

objemom. Prvú banku sme zohriali na 100 °C a druhú banku sme ochladili na 0 °C. 

Vypočítajte, na akej hodnote sa ustálil tlak v sústave týchto dvoch baniek a koľko 

vzduchu zostalo v prvej banke.  

1.4  V jednej banke máme plyn A pri teplote TA a tlaku pA. V druhej banke máme plyn B 

pri teplote TB = 2 TA a tlaku pB = ½ pA . Ak je hustota oboch plynov rovnaká, aký je 

vzťah ich molárnych hmotností? 

a) 4 MB = MA   

b) 2 MB = MA 

c) MB = MA 

d) MB = 2 MA 

e) MB = 4 MA 

 

Úloha 2     (6 b)  

Téma fázové rovnováhy v dvojzložkovej sústave vyžaduje znalosť pojmov fáza, 

nasýtená para, Raoultovho zákona a pákového pravidla.  

2.1 Metylbenzén (toluén) a 1,2-dimetylbenzén (o-xylén) vytvárajú ideálny roztok. 

Vypočítajte koncentráciu látkového množstva, hmotnostnú koncentráciu, hmotnostný 

a mólový zlomok toluénu v roztoku, ktorý vznikol pri 20 °C zmiešaním 100 ml toluénu 

(s hustotou 867 kg m–3) so 100 ml o-xylénu (s hustotou 881,2 kg m–3). 

[MT = 92,14 g mol–1, MX = 106,17 g mol–1] 

2.2  Uvedený roztok sme dali do jednolitrovej banky, odsali sme z nej vzduch, zohriali 

sme ju na 60 °C a po čkali sme, kým sa ustáli rovnováha pri tlaku 12,000 kPa. 

Vypočítajte zloženie roztoku aj pary nad týmto roztokom toluénu a o-xylénu. Pri 

60 °C je tlak nasýtených pár toluénu 18,598 kPa a o -xylénu 6,986 kPa. 

2.3  Vypočítajte, koľko percent z celkového látkového množstva toluénu je v parnej fáze. 
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Úloha 3     (3 b)  

7%-ný vodný roztok sacharózy má pri teplote 25 °C h ustotu 1,025 g cm–3.  

3.1  Aká je koncentrácia látkového množstva a molalita sacharózy v tomto roztoku? 

3.2  V roztoku s touto koncentráciou sacharózy prebieha jej hydrolýza (katalyzovaná 

kyselinou chlorovodíkovou) ako reakcia 1. poriadku. Aká je rýchlostná konštanta tejto 

reakcie, ak sa koncentrácia sacharózy za 15 min zmenšila na 0,10 mol dm–3? Koľko 

sacharózy zostalo v roztoku po jednej hodine priebehu reakcie? (Msach  = 342,03 g 

mol–1) 

 

___________________ 
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ÚLOHY Z ORGANICKEJ CHÉMIE 
Chemická olympiáda - kategória A - šk. rok 2012/201 3 
Študijné kolo   

Radovan Šebesta a Marta Sališová  

 
Maximálne 17 bodov   (200 pb. x 0,085 (koeficient) = 17 b) 
Doba riešenia: neobmedzená 
 

V tomto ročníku sa zameriame na nukleofilné a elektrofilné substitučné a adičné 

reakcie. Budeme ich využívať na syntézu nových zlúčenín – alkoholov, tiolov, nitro a 

aminoderivátov z halogénderivátov, aldehydov, ketónov a karboxylových kyselín a ich 

derivátov – chloridov, anhydridov, esterov,  amidov a aromatických zlúčenín. 

Predpokladáme, že si poradíte s reaktivitou Grignardových činidiel, že zvládnete aldolovú, 

Canizarovu, Claisenovu a Perkinovu kondenzáciu, Michaelovu adíciu a pod. Pri dôkaze 

štruktúry novopripravených zlúčenín budeme využívať tak dôkazové reakcie jednotlivých 

typov organických zlúčenín, ako  aj jednoduché IČ a NMR spektrá. Budeme uvažovať aj o 

možnostiach vzniku izomérov – konštitučných aj stereoizomérov, ako aj o názvosloví 

organických zlúčenín, vrátane chirálnych. 

 

Odporú čaná literatúra: 

1. Súčasné učebnice chémie, používané na gymnáziách. 

2. P. Hrnčiar: Organické chémia, SPN Bratislava, 1990. 

3. J. Kováč, S. Kováč, Ľ. Fišera, A. Krutošíková: Organická chémia 1 a 2, Alfa Bratislava, 

1992. 

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

5. P. Elečko a kol.: Laboratórne cvičenie z organickej chémie, 

       UK Bratislava, str. 69-118, 1999. 

6. John McMurry : Organická chemie  (český preklad), VUTIUM , 2007. 

7. V. Milata, P. Segľa: Spektrálne metódy v chémii, STU Bratislava 2004. 

8. V. Milata, P. Segľa: Vybrané metódy molekulovej spektroskopie, STU Bratislava 2007. 

9. J. Heger, I. Hnát, M. Putala: Názvoslovie organických zlúčenín, SPN  Bratislava, 2004 

10. Pozri: http://www.schems.sk - Pedagogika. Názvoslovie. M. Sališová, T. Vencel, M. 

Putala: Názvoslovie organických zlúčenín, PRIF UK Bratislava 2002. Pozri aj : 

www.iuventa.sk  43.-48. ročník CHO - súťažné úlohy a riešenia. 

11. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, Organic Chemistry, Oxford University Press, 2012. 
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Úloha 1     (1,02 b)  

Pomenujte substitučným názvom zlúčeniny 1/1-1/4 a u chirálnych zlúčenín vyznačte 

hviezdičkou stereogénne centrum. 

 

 

Úloha 2      (0,51b) 

Napíšte správne stereochemické názvy zlúčenín 1-3, s použitím deskriptorov R resp. S  

 

 

 

Úloha 3     (0,68 b) 

Napíšte správne stereochemické názvy zlúčenín 3/1 – 3/4 s použitím deskriptorov E resp. 

Z 

 

H3C-H2C-OC CH2CH2CO-NH2

H3C-OC CH2-OH

OHC-H2C CH2-CHO

HO-H2C-H2C CH2-CH2-CO-CH3

H3C
Cl

CO-Cl

CH2-CH2-ClCl-H2C

H3C-OC
CH2-OH

H3C CO-CH3

BrBr-H2C-H2C-H2C

3/1 3/2

3/3 3/4
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Úloha 4     (0,85 b) 

O zlúčenine A (C7H12) je známe: 

a) odfarbuje roztok brómu v CCl4  

b) dáva pozitívnu reakciu s AgNO3 v kvapalnom amoniaku 

c) pri totálnej hydrogenácii vzniká 2,3-dimetylpentán 

Napíšte reakčné schémy jednotlivých reakcií a 3D vzorce oboch enantiomérov zlúčeniny A 

 

 

Úloha 5     (1,02 b) 

Alkény ochotne reagujú s celou paletou elektrofilných činidiel. Napíšte produkty A – F. 

 

 

Úloha 6     (1,02 b)   

Infračervená spektroskopia je veľmi užitočná metóda na sledovanie reakcií organických 

zlúčenín, najmä ak dochádza k premenám funkčných skupín. Napríklad nitril kyseliny 

bezoovej má vibráciu CN skupiny pri 2200 cm-1. Po reakciách s následovnými činidlami: a) 

1. LiAlH4, 2. zriedená HCl; b) 1. C2H5MgBr, 2. zriedená HCl; c) H2SO4, H2O majú produkty 

takéto dôležité IČ pásy: IC-1) 1690; IC-2) 3290, 3370; IC-3) široký pás 2550 – 3070. 

Priraďte spektrálne údaje k produktom reakcií, na základe charakteristických vibrácií 

skupín a napíšte chemické reakcie. 

 

Úloha 7     (0,68 b) 

Geranial, systematickým názvom (E)-3,7-dimetylokta-2,6-dienal, je zlúčenina obsiahnutá 

v oleji tzv. citrónovej trávy. Napíšte vzorec geranialu a štruktúry produktov, ktoré vzniknú 

pri jeho reakcii s ozónom a následnej reakcii so zinkom v kyseline octovej. 
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Úloha 8     (1,02 b) 

Deriváty benzénu, ako napríklad toluén, sú mimoriadne užitočné prekurzory pre syntézu 

organických zlúčenín. Napíšte produkty A – F nasledujúcich reakcií. Uvažujte len reakcie 

do prvého stupňa a stačí ak napíšete hlavný produkt. 

 

 

 

Úloha 9     (0,68 b) 

Navrhnite syntézu 1-(1-brómetyl)-3-(2-metylprop-2-yl)benzénu z benzénu, keď máte 

k dispozícii CH3COCl, AlCl3, (CH3)3CCl, NH2NH2.HCl, N-brómsukcínimid, benzoyl peroxid 

(radikálový iniciátor) a KOH. 

 

 

 

Úloha 10     (1,19  b) 

10.1. Nahraďte písmená A – D za reaktanty. 

 

DA B C

cyklohexanónoxím

Cl OH O N
OH

   

 

10.2     Východiskovou zlúčeninou na výrobu silonu – polykaprolaktámu, je ε-kaprolaktam, 

ktorý sa vyrába z cylohexanónoxímu Beckmannovým prešmykom.  

a) Naznačte mechanizmus prípravy  ε-kaprolaktamu. 

b) Napíšte dve sekvencie polykaprolaktámu 
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Úloha 11     (1,02 b) 

11.1     Nahraďte písmená A – G za reaktanty, prípadne za produkty. 

 

 

11.2     Vyznačte, ktorý  stupeň reakčnej schémy je : 

          a)  Claisenova kondenzácia 

          b)  haloformová reakcia  

  

Úloha 12     (0,85 b) 

Navrhnite prípravu etylesteru kyseliny fenyloctovej (2-fenyletánovej), ak ako východiskovú 

zlúčeninu máte k dispozícii toluén (metylbenzén) a pri ďalších reakciách musíte využiť 

nasledové reaktanty: etanol, éter, UV žiarenie, CO2, Br2, Mg, HCl, SOCl2 

 

Úloha 13     (0,68 b)  

1-Bróm-3-chlórbenzén je možné pripraviť z benzénu s využitím nasledovných činidiel: bróm, 

kyselina dusičná, kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, železo, Cu2Cl2, NaNO2, Napíšte 

reakčné schémy jednotlivých premien. 

 

Úloha 14     (0,51 b) 

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

dietylester kyseliny malónovej. 

 

Úloha 15     (0,85 b) 

     O zlúčenine A (C9H10O3) je známe: 

-    dáva pozitívny test s Bradyho (2,4-dinitrofenylhydrazín / H+) aj Tollensovým  

     (Ag(NH3)2OH) činidlom 
      1H-NMR spektrum zlúčeniny A v CDCl3 je nasledovné:  

3.94 (s, 3H), 3.97 (s, 3H), 6.99 (d,1H), 7.41 (s, 1H), 7.47 (d, 1H), 9.85 (s, 1H) 
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Zlúčenina A reaguje za bázickej katalýzy s acetofenónom (PhCOCH3) za vzniku 

nenasýtenej zlúčeniny B, ktorá môže vznikať vo forme dvoch diastereoizomérov E a Z 

 

Napíšte štruktúrne vzorce zlúčenín A aj B , ako aj stereochemické vzorce 

diastereoizomérov (E aj Z) zlúčeniny B. 

Napíšte reakčnú schému vzniku zlúčeniny B. 

Napíšte reakčné schémy dôkazových reakcií zlúčeniny A. 

 

Úloha 16     (1,02 b) 

        Ester  A (C10H12O2)  má v 1H NMR spektre nasledovné signály:  

1.5 (d,3H), 2.1 (s,3H), 5.9 (q,1H), 7.35 (m, 5H).   

Ester A je možné pripraviť z etylbenzénu, ak máte napríklad k dispozícii:  

kyselinu octovú, tionylchlorid, NaOH a bróm.   

        Napíšte reakčné schémy jednotlivých premien a  v  produkte A priraďte hodnoty 

uvedených signálov 1H NMR spektra. 

 

Úloha 17     (1,19 b) 

Navrhnite syntézu 2-fenylbenzimidazolu (17/1) a chinolínu (17/2) ak pre syntézu 17/1 máte 

ako východiskové zlúčeniny k dispozícii anilín a kyselinu benzoovú a pre 17/2 2-

aminobenzaldehyd a acetaldehyd. Všetky ďalšie potrebné činidlá máte k dispozícii 

 

 

Úloha 18      (1,02 b) 

 

Zlúčeniny Y a Z sú izoméry sumárneho vzorca C10H12O. V IČ spektre každej zlúčeniny je 

silný pás pri 1710 cm-1. NMR spektrá sú vyobrazené nižšie. Navrhnite štruktúry zlúčenín Y 

a Z a priradte signály v NMR spektrách. 
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Spektrum Y 
1H NMR δ: 1,06 (t, 3H); 2,47 (q, 2H); 3,45 (s, 2H), 7,23-7,33 (m, 5H).  

 

Spektrum Z 
1H NMR δ: 2,13 (s, 3H); 2,78 (t, 2H); 2,80 (t, 2H), 7,27-7,40 (m, 5H).  

    

Úloha 19     (0,68 b) 

Navrhnite syntézu a mechanizmus vzniku etylesteru kyseliny 3-etylbenzofurán-2-

karboxylovej A ak máte k dispozícii 2-hydroxypropiofenón, etylester kyseliny brómoctovej, 

etoxid sodný.  

 

O
COOCH2CH3

CH2CH3

A     =

 

 

Úloha 20     (0,51  b)  

Pri reakcii (R) -2-jódbutánu so zmesou 5% vody a 95% acetónu vzniká prevažne (S)-2-

butanol. Pri reakcii v polárnejšom prostredí – so zmesou 70% vody a 30 % acetónu 

vzniknutý produkt vykazuje menšiu optickú aktivitu, nakoľko je zmesou 60% (S)-2-butanolu 

a 40% (R)-2-butanolu. Napíšte, ktorý z mechanizmov SN1 a SN2 prevažuje v prvom a ktorý 

v druhom prípade. Pre oba prípady napíšte tranzitný stav. Napíšte obidva enantioméry a k 

príslušnému stereogénnemu centru napíšte deskriptor (R) alebo (S). 
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ÚLOHY Z BIOCHÉMIE  

Chemická olympiáda – kategória A – 49. ročník – šk. rok 2012/13 
Študijné kolo  
 
Boris Lakatoš  
 
Maximálne 8 bodov             
Doba riešenia: bez časového obmedzenia  
 
Úvod  
 

Tento rok sa v rámci biochemickej časti chemickej olympiády budeme zaoberať 

lipidmi. Lipidy poznáme ako skupinu látok s rozličnou štruktúrou a mnohými funkciami. 

Spoločnou vlastnosťou lipidov je ich nerozpustnosť vo vode. Táto vlastnosť predurčila 

lipidy k funkcii hlavnej štruktúrnej jednotky v biologických membránach a tiež k funkcii 

energetickej zásoby v bunkách. Okrem toho lipidy zabezpečujú v bunkách prenos signálov 

a tiež slúžia ako prostredie, v ktorom sa rozpúšťajú niektoré biologicky aktívne látky ako 

vitamíny, hormóny, či liečivá. 

Z hľadiska energetickej funkcie majú význam najmä jednoduché lipidy obsahujúce 

karboxylové kyseliny s dlhším reťazcom (mastné kyseliny) a jednoduchý trojsýtny alkohol 

– glycerol. Pri nadmernom príjme sa energie ukladá v organizmoch (najmä u človeka) 

práve vo forme jednoduchých lipidov – triacylglycerolov. 

Štruktúrnu funkciu majú najmä fosfolipidy, sfingolipidy a cholesterol, ktoré tvoria 

hlavnú súčasť biologických membrán. 

Ako signálne molekuly pôsobia niektoré mastné kyseliny a ich deriváty, deriváty 

cholesterolu (steroidné hormóny) a sfingolipidy (ceramid).  

Pre úspešné zvládnutie tohtoročných úloh z biochémie je potrebné naštudovať 

nasledujúce oblasti: význam, zloženie, delenie a vlastnosti lipidov; reakcie a metabolické 

dráhy (degradačné), v ktorých lipidy a ich súčasti účinkujú; typy lipidov a ich funkcie.  

 
Odporú čaná literatúra 

1.   Ferenčík M., Škárka B., Novák, M., Turecký L.: Biochémia, Slovak Academic Press, 

Bratislava, 2000. 

2.    Robert K. Murray a kolektív: Harperova biochemie, 4. české vydanie, Vydavateľstvo: 

H & H, 2002. 
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Úloha 1     (4 b)         
 

Triacylglyceroly (TAG) slúžia v živočíšnych organizmoch nielen ako zásoba energie, 

ale zabezpečujú tiež tepelnú izoláciu. Zložkami TAG sú karboxylové kyseliny (saturované 

aj nesaturované) a glycerol. 

1.1    Napíšte aký typ väzby vzniká medzi alkoholom a mastnou kyselinou? 
 

Tukové zásoby človeka vo forme TAG obsahujú najčastejšie mastné kyseliny (MK) 

pozostávajúce zo 16 a 18 uhlíkov. Ide o nasýtené MK.  

1.2  Nakreslite štruktúru týchto MK a obe pomenujte systémovými aj triviálnymi názvami. 

 

 Nasledujúca schéma predstavuje jeden typ reakcií, ktorým triacylglyceroly 

podliehajú.  

CH2

CH

CH2

O

O

O

C

C

C

O

O

O

(CH2)14

(CH2)14

(CH2)14

CH3

CH3

CH3

1

2

3

A          +          3 B

A          +          3 B

A          +          3 C

H+, H2O

3 NaOH

    ?

 

 

1.3 Pomenujte tento typ reakcie všeobecným názvom. 

1.4 Nakreslite štruktúru produktu A. Pomenujte produkt C. 

1.5 Ak viete, že reakcia 2 prebieha v živých organizmoch, napíšte čo bude uvedené nad 

šípkou namiesto otáznika? 

1.6 Akým iným názvom označujeme reakciu 3? 
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Úloha 2     (4 b)         
 

Lipidy prítomné v membránach buniek obsahujú vo svojej štruktúre nielen nasýtené 

ale aj nenasýtené mastné kyseliny, ktoré sa vyznačujú cis konformáciou.  

2.1 Napíšte akou fyzikálnou vlastnosťou sa líšia nenasýtené mastné kyseliny od 

saturovaných mastných kyselín s rovnakým počtom uhlíkov. Vysvetlite ako táto 

vlastnosť ovplyvňuje štruktúru bunkových membrán. 

2.2 Nakreslite štruktúru mononenasýtenej mastnej kyseliny s 18 uhlíkmi, ktorej dvojitá 

väzba sa nachádza v polohe 9. 

2.3   Pomenujte túto mastnú kyselinu triviálnym názvom. 

 

Okrem nepolárnej zložky obsahujú lipidy tvoriace biologické membrány aj polárnu 

„hlavičku“. Nižšie uvedená štruktúra predstavuje jeden z takýchto lipidov. 

 

2.4  Aký je všeobecný názov molekúl tvoriacich hlavnú súčasť biologických membrán. 

2.5 V obrázku vyznačte, ktorá zo zložiek molekuly predstavuje polárnu hlavičku. 

2.6 Pomenujte molekulu, ktorej štruktúra je uvedená na obrázku. 

 

____________________     
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