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ÚLOHY ZO VŠEOBECNEJ A ANORGANICKEJ CHÉMIE  
Chemická olympiáda – kategória B – 49. ročník – školský rok 2012/2013 
 
Študijné (domáce) kolo 
 
Juraj Bujdák   
 

Maximálne 40 bodov  

Doba riešenia: 60 minút  

 

 

Úvod 

Kyseliny a zásady. Chemické vlastnosti dôležitých kyselín a zásad. Teórie kyselín a 

zásad. Bronstedová teória kyselín a zásad. pH vodných roztokov. Výpočet pH 

roztokov silných a slabých kyselín a zásad. Disociačné konštanty kyselín a zásad, 

konštanty pKa, pKb. Iónový súčin vody. 

Termochémia. Teplo a teplota. Entalpia. Reakčné, tvorné a spaľovacie entalpie. 

Štandardné entalpie. Výpočet reakčných entalpií. Hessov zákon. 

Chróm a zlúčeniny chrómu. Zlúčeniny chromité, chrómany a dichrómany. Redox 

reakcie zlúčenín chrómu. 

 

Literatúra 

1. J. Čipera: Základy obecné chemie. Kap. 5. Chemický děj. SPN, 1980. 
2. F.A. Cotton, G. Wilkinson: Anorganická chemie. Kap. 29-C. Chrom. Academia, 

Praha, 1973. 
3. Ľ. Ulická, L. Ulický: Príklady a úlohy zo všeobecnej a anorganickej chémie. 

Kapitola 4. Roztoky, Kapitola 6. Termochémia, Kapitola 10. Rovnováhy v elektro-
lytoch. Alfa – Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, Bratislava, 1984. 

 

Úloha 1     (13 b) 

a. Oxid uhličitý sa rozpúšťaním vo vode podieľa na zmene pH. Napíšte akej. 

Vysvetlite a vysvetlenie podporte pomocou rovníc chemických reakcií oxidu 

uhličitého s vodou a disociácie vznikajúceho produktu. 

b. Minerálne vody nasýtené oxidom uhličitým obsahujú vyššie množstvá rozpuste-

ných minerálov, pretože prítomnosť oxidu uhličitého často zvyšuje rozpustnosť 
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niektorých solí. Príkladom rozpúšťania minerálov môže byť reakcia rozpusteného 

oxidu uhličitého s nerozpustným uhličitanom vápenatým. Vzniká pomerne dobre 

rozpustná vápenatá soľ (Látka A). Napíšte rovnicu rozpúšťania uhličitanu vápena-

tého vo vode obohatenej oxidom uhličitým. 

c. Aké má vlastnosti uhličitan vápenatý z hľadiska teórie kyselín a zásad? Popíšte 

acidobázické vlastnosti iónov, z ktorých je táto soľ tvorená. 

d. Popíšte chemický proces, ktorý prebehne ak povaríme roztok látky A. Vyjadrite 

pomocou rovnice chemickej reakcie.  

e. Vysvetlite pozorovanie pri ktorom povarením roztoku látky A vzniká biela zrazeni-

na a uvoľňuje sa plynná látka?  
 

Úloha 2     (14 b) 

Titráciou roztoku kyseliny chlórovodíkovej s hydroxidom sodným s koncentráciami 

0,1 mol dm-3, sa po dosiahnutí bodu ekvivalencie uvoľnilo 114,6 J tepla.  

a. Napíšte všeobecný vzorec reakcie neutralizácie v iónovom tvare. 

b. Napíšte, či možno predpokladať zmenu teploty sústavy počas titrácie (teplota 

stúpala, klesala alebo nemenila sa). Vysvetlite.  

c. Vypočítajte, aký bol pôvodný objem roztoku kyseliny chlorovodíkovej, ak molárna 

entalpia neutralizácie je -57,3 kJ mol-1?  

(Molárna entalpia neutralizácie je prepočítaná na reakciu jedného molu iónov 

H3O+ s jedným molom OH-.) 

d. Aký objem roztoku hydroxidu sa spotreboval počas titrácie po dosiahnutie bodu 

ekvivalencie? 

e. Porovnajte navzájom množstvá uvoľneného tepla z reakcií neutralizácie po bod 

ekvivalencie pre titrácie experimentov I - IV. Predpokladajte, že titrácie začínajú 

rovnakým objemom titrovanej kyseliny. Teplo uvoľnené v dôsledku riedenia rozto-

kov zanedbávame. 

Titrácia (I).   0,1 M HCl + 0.1 M NaOH 

Titrácia (II).   0,1 M HCl + 0.1 M KOH 

Titrácia (III).   0,1 M H2SO4 + 0.1 M KOH 

Titrácia (IV).   1 M HCl + 1 M KOH 
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Úloha 3     (13 b) 

Chróm je jeden z kovov, ktoré sa bežne využívajú v priemysle. Na druhej strane, 

chróm je problematický prvok z environmentálneho hľadiska kvôli toxickým vlastnos-

tiam niektorých zlúčenín tohto prvku. Kovový chróm je pomerne málo reaktívny a nie 

je nebezpečný. Na vzduchu sa pokrýva vrstvičkou oxidu, ktorá chráni kov pred ďal-

šou oxidáciou. Zlúčeniny chrómu predstavujú pre zdravie človeka podstatne väčšie 

nebezpečenstvo. Zlúčeniny chrómu sa do tela môžu dostať kontaminovaným vzdu-

chom, potravou i cez pokožku. Najväčšie nebezpečenstvo predstavuje kontaminácia 

spodných vôd v blízkosti tovární na spracovanie surovín a zlúčenín chrómu (film Erin 

Brockovich).  

a. Napíšte rovnicu chemickej reakcie oxidácie povrchu kovového chrómu na oxid 

chromitý. 

b. Uveďte aspoň dva príklady priemyselnej aplikácie chrómu a zlúčenín tohto prvku. 

Toxicita zlúčenín chrómu závisí od typu zlúčenín (v akom oxidačnom čísle atóm 

chrómu vystupuje), od rozpustnosti a reaktivity. Vyššia toxicita a preukázané karcino-

génne vlastnosti boli zistené pre zlúčeniny s oxidačným číslom atómu chrómu VI. 

Menej toxické sú zlúčeniny s oxidačným číslom atómu chrómu III.  

c. Uveďte názvy dvoch bežných zlúčenín chrómu v oxidačnom čísle atómu chrómu 

VI.  

d. Napíšte chemické vzorce oxidov, v ktorých chróm vystupuje v oxidačnom čísle 

atómu chrómu III a VI. Uveďte hlavné rozdiely vo vlastnostiach týchto dvoch 

oxidov (farba, rozpustnosť, acidobázické vlastnosti a podobne). 

Toxické zlúčeniny chrómu (VI) sa v kontaminovanej pôde ľahko redukujú na zlúčeni-

ny Cr(III). V závislosti od pH sa zlúčeniny Cr(III) vyzrážajú vo forme hydroxidu. 

Podobná stratégia sa používa aj pri čistení odpadových vôd s vysokým obsahom 

chrómanov, respektíve dichrómanov. Ako redukčné činidlo sa používa síran želez-

natý. Reakcia prebieha v kyslom prostredí v ktorom chróm vystupuje v podobe di-

chrómanu. Po prebehnutí redox reakcie sa zmenou pH vyzráža hydroxid chromitý. 

e. Napíšte rovnicu chemickej reakcie dichrómanu so síranom železnatým v kyslom 

prostredí v iónovom tvare a vyrovnajte stechiometrické koeficienty. 
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f. Napíšte rovnicu chemickej reakcie pri ktorej dochádza k vyzrážaniu hydroxidu 

chromitého z roztoku chromitej soli v iónovom tvare. Aké musí byť pH, aby sa 

z roztoku chromitej soli vyzrážal hydroxid chromitý? 

 

_______________ 
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ÚLOHY Z ORGANICKEJ CHÉMIE  
Chemická olympiáda – kategória B – 49. ročník – školský rok 2012/2013 
 
Študijné (domáce) kolo 
 
Martin Walko 
 

Maximálne 20 bodov  

Doba riešenia: 60 minút  

 

 

Úvod 

 Súťažné úlohy budú v tomto školskom roku zamerané na halogénderiváty 

alkánov a ich prípravu. Úspešné riešenie úloh vyžaduje znalosti názvoslovia 

organických zlúčenín vrátane správneho označovania stereochémie. Väčšina úloh 

bude zameraná na prípravu halogénderivátov radikálovou substitučnou halogenáciou 

alkánov a mechanizmus tejto reakcie.  

 

Literatúra 

1. P. Zahradník, M. Kollárová: Prehľad chémie 2 (Organická chémia a biochémia), 
SPN, Bratislava 1997. 

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

3. P. Zahradník, V. Lisá: Organická chémia I (učebnica pre gymnáziá), SPN 
Bratislava, 2006. 

 

Úloha 1     (6 b) 

Napíšte štruktúrne vzorce dibromidov, ktoré môžu vzniknúť pri bromácii nasledujú-

cich alkánov (neuvažujte stereoizoméry): 

a) propán, 

b) 2-metylbután, 

c) 2,3-dimetylbután. 
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Úloha 2     (3 b) 

Napíšte názvy (vrátane stereodeskriptorov, ak sú potrebné) nasledujúcich halogén-

derivátov. 
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Úloha 3     (7 b) 

Napíšte všetky reakcie, ktoré prebiehajú počas propagačnej fázy radikálovej chlorá-

cie propánu a podieľajú sa na vzniku dichlórpropánov. 

 

Úloha 4     (4 b) 

Pri radikálovej halogenácii zložitejších alkánov môže vznikať viac produktov. 

Napríklad pri chlorácii propánu môže vzniknúť 1-chlórpropán a 2-chlórpropán. Na to 

v akom pomere budú tieto produkty počas reakcie vznikať majú vplyv dva faktory. 

Prvým je počet vodíkov ktorých substitúciou môže daný izomér vzniknúť. V prípade 

propánu, môže 1-chlórpropán vzniknúť substituovaním ktoréhokoľvek zo šiestich 

vodíkov metylových skupín a 2-chlórpropán substituovaním jedného z dvoch vodíkov 

metylénovej skupiny. Očakávali by sme teda že v zmesi bude vznikať trikrát (6/2) 

viac 1-chlór-propánu. Vodíky metylovej skupina, ktorej uhlík sa označuje aj ako 

primárny pretože má len jeden vodík nahradený substituentom a vodíky metylénovej 

skupiny ktorej uhlík sa označuje aj ako sekundárny pretože má dva vodíky 

nahradené substituentom, však nereagujú rovnako rýchlo. Preto sa výsledný pomer 

izomérov líši od pomeru vodíkov ktorých substitúciou môžu dané izoméry vzniknúť. 
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Relatívnu rýchlosť reakcií vodíkov na rôznych uhlíkoch môžeme jednoducho vyjadriť 

ako pomer množstva vznikajúceho produktu a počtu vodíkov substitúciou ktorých 

môže daný produkt vzniknúť.  

 Ri=Pi/NHi  

kde Ri je relatívna rýchlosť reakcie vzniku izoméru i, Pi percentuálne zastúpenie 

izoméru i v zmesi a NHi počet vodíkov substitúciou ktorých môže izomér i vzniknúť. 

 

Zistite koľkokrát je radikálová chlorácia C-H väzby na sekundárnom a terciárnom 

uhlíku rýchlejšia ako na primárnom, ak pri nasledujúcich reakciách vznikne uvedený 

pomer izomérov.  

CH3-CH2-CH3 + Cl2 → 45% CH3-CH2-CH2-Cl + 55% CH3-CHCl-CH3 

(CH3)3CH + Cl2 → 65% (CH3)2CH-CH2-Cl + 35% (CH3)3CCl 

_______________ 
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PRAKTICKÉ ÚLOHY Z ANALYTICKEJ CHÉMIE 
Chemická olympiáda – kategória B – 49. ročník – školský rok 2012/13 
 
Študijné (domáce) kolo 
 
Pavel Májek 
 

Maximálne 40 bodov 

Doba riešenia: neobmedzená 

 

Stanovenie obsahu glukózy v infúznom roztoku 
 
Úvod 
 Na úspešné riešenie praktickej časti kategórie B v tomto ročníku CHO je 

potrebné si naštudovať informácie o rozdelení a vlastnostiach sacharidov, metódy 

odmerného stanovenia glukózy a základy jodometrických titrácií. 

 Sacharidy sú polyhydroxyderiváty karbonylových zlúčenín, z ktorých najjedno-

duchšia je glukóza, nazývaná tiež hroznový cukor. V živých organizmoch je glukóza 

zdrojom energie a v závislosti od aktivity človeka sa jej hladina v krvi počas dňa 

mení. Hladina (koncentrácia) glukózy v krvi, sa nazýva glykémia. U zdravého človeka 

sa hodnota glykémie nalačno pohybuje v rozsahu 3,5 – 6,0 mmol dm-3. Ak ľudský 

organizmus nedokáže spracovať glukózu, dochádza k jej nahromadeniu v tele 

človeka a vzniká hyperglykémia. Jej najčastejšou príčinou je cukrovka (diabetes 

mellitus), pri ktorej bunky nie sú schopné pre nedostatok inzulínu či inzulínovú 

rezistenciu glukózu spracovať a využiť ako zdroj energie. Avšak pri liečbe inzulínom 

môže dochádzať aj k opačnému stavu – nedostatku cukru v krvi – hypoglykémii. 

Preto diabetickí pacienti, ale aj ľudia trpiaci nadváhou si pri stravovaní vyberajú 

potraviny podľa glykemického indexu a glykemického zaťaženia. 

Pri úrazoch, podchladení a pri pooperačných stavoch je výživa pacienta základným 

predpokladom úspešnej liečby a jej nerealizovanie prispieva k zhoršenému hojeniu 

rán, k zníženiu imunity s následnými infekčnými komplikáciami a v určitých prípadoch 

môže negatívne ovplyvniť i celkový priebeh ochorenia. Preto sa často podáva umelá 

výživa pacientom vo forme infúzneho roztoku, ktorého základ tvorí glukóza a pokrýva 

40 – 60 % celkového energetického príjmu, čo predstavuje u dospelého človeka 

minimálne 200 – 250 g glukózy za deň. Koncentrácia infúzneho roztoku podávaného 

vnútrožilovo je 5 – 40 % glukózy vo vode. Jeho dávkovanie a rýchlosť určí lekár 
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podľa veku, hmotnosti a laboratórnych výsledkov plazmatickej hladiny iónov Na+, K+, 

Ca2+, Cl-, bilancie objemu tekutín a klinického stavu chorého. 

 Sladidlo – hroznový cukor sa odporúča aj na celkové posilnenie organizmu. 

100 g hroznového cukru zodpovedá energii 1672 kJ. Podáva sa ako nápoj vo vode, 

mlieku, kakau, citrónovej šťave a často sa označuje ako ‘palivo pre svaly a mozog’. 

Obsahujú ho rôzne druhy sladidiel, cukríkov, doplnkovej výživy, energetických a re-

generačných nápojov.  

 

 Princíp jodometrického stanovenia glukózy je nasledovný: 

Dvojmocná meď Fehlingovho činidla (CuSO4) sa redukuje redukujúcimi sacharidmi 

na oxid meďný (Cu2O): 

C6H12O6 + 2 CuSO4 + 5 NaOH  →  C6H11O7Na + 2 Na2SO4 + Cu2O + 3 H2O  (1) 

Nadbytok meďnatej soli sa po okyslení kyselinou sírovou zredukuje jodidom 

draselným: 

2 CuSO4 + 4 KI  →  2 CuI +2 K2SO4 + I2                                                          (2) 

Elementárny jód (I2), ktorý sa pri redukcii uvoľní sa stanoví titračne roztokom 

tiosíranu sodného, ktorý sa oxiduje na tetrationan sodný: 

I2 + 2 Na2S2O3  →  2NaI + Na2S4O6                                                                 (3) 

Rozdiel v spotrebe Na2S2O3 zo slepého pokusu (bez glukózy) a stanovenia zod-

povedá obsahu glukózy v mg, ktorý odčítame zo Schoorlovej tabuľky – tabelovaná 

pre koncentráciu 0,1 mol dm-3 Na2S2O3. 
 

Literatúra 

1. J. Kmeťová, M. Skoršepa, M. Vydrová: Chémia pre 3. ročník gymnázia so štvor-

ročným štúdiom a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Vydavateľstvo 

Matice slovenskej s.r.o., 2011, ISBN 978-80-8115-042-5 

2. http://zmaturuj.zones.sk/materialy/ucebne-poznamky/chemia/poznamky-chemia-

3-rocnik.pdf 

3. E. Sedlák, P. Danko, R. Varhač, H. Paulíková, D. Podhradský: Praktické cvičenia 

z biochémie, druhé vydanie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice, 2007. 

4. http://www.corn.org/wp-content/uploads/2009/12/D-52.pdf 

 

 

http://zmaturuj.zones.sk/materialy/ucebne-poznamky/chemia/poznamky-chemia-3-rocnik.pdf
http://zmaturuj.zones.sk/materialy/ucebne-poznamky/chemia/poznamky-chemia-3-rocnik.pdf
http://www.corn.org/wp-content/uploads/2009/12/D-52.pdf
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Experimentálna úloha A:  

Stanovenie obsahu glukózy v infúznom roztoku   (12 b) 
 

Pracovný postup 

Vzorku infúzneho roztoku zo skúmavky kvantitatívne prenesieme do 250 cm3 

odmernej banky a doplníme po značku deionizovanou H2O. Do dvoch titračných 

baniek odpipetujeme 5 cm3 vzorky. V tretej si pripravíme slepý pokus: 5 cm3 vzorky 

nahradíme deionizovanou H2O. 

Zmiešaním roztokov Fehlig I a Fehlig II v pomere 1:1 v kadičke si pripravíme 

50 cm3 čerstvého Fehligoveho činidla. Roztok KI potrebný pri stanovení si pripravíme 

tak, že 3 g KI rozpustíme v 15 cm3 vody. 

Do všetkých troch titračných baniek pridáme pipetou 10 cm3 Fehligovho činidla, 

odmerným valcom 25 cm3 deionizovanej H2O a varné kamienky. Banky s roztokmi 

zahrejeme do varu a necháme 2 minúty vrieť. Po prudkom ochladení studenou vodou 

do každej titračnej banky pridáme 5 cm3 roztoku KI a 5 cm3 zriedenej H2SO4 (1:4). 

Po premiešaní titrujeme odmerným roztokom 0,1 mol dm-3 Na2S2O3 do svetložltého 

zafarbenia. Potom pridáme 1 cm3 škrobového indikátora a dotitrujeme do zmeny indi-

kátora (‘biela káva’, ktorej farba sa už pridaním titračného činidla nemení). 

Za rovnakých podmienok titrujeme aj druhú banku so vzorkou a slepý pokus. 

Zo spotrieb oboch titrácií vzoriek zistíme priemernú spotrebu Na2S2O3. Vypo-

čítame rozdiel medzi spotrebou pri slepom pokuse a priemernou spotrebou pri vzor-

ke. Pomocou Schoorlovej tabuľky určíme množstvo glukózy vo vzorke.  
 
Pozn.: Nevylejte varné kamienky do výlevky pri čistení titračných baniek !!!  

 

Úloha 1     (2 b) 
Chemickými reakciami v iónovom tvare vyjadrite podstatu stanovenia meďnatej soli 

jodometricky. 

 

Úloha 2     (2 b) 
Prečo je potrebné pri stanovení použiť nadbytok KI. 

 

Úloha 3     (2 b) 
Vysvetlite prečo pri stanovení glukózy jodometricky je potrebný slepý pokus. 
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Úloha 4     (4 b) 
Vypočítajte celkovú hmotnosť glukózy vo vzorke infúzneho roztoku 

 

Úloha 5     (2 b) 
Vypočítajte o koľko mmol sa zvýši hladina glukózy u pacienta, ak mu podáme 

100 cm3 tohto infúzneho roztoku 

 

Úloha 6     (2 b) 
Vysvetlite prečo sa Vami stanovený výsledok líši od deklarovanej hodnoty. 

 

Experimentálna úloha B:  

Reakcie sacharidov      (6 b) 
 
Pracovný postup 

 Pokus 1: Pripravíme si tri skúmavky s cca 5 cm3 roztoku: a) glukózy, b) sacha-

rózy, c) škrobového indikátora, potom do každej pridáme cca 5 cm3 Fehligovho 

činidla a na urýchlenie reakcie skúmavky mierne zahrejeme nad kahanom – pozoru-

jeme reakcie. 

 Pokus 2: Do skúmavky so sacharózou a škrobom z pokusu 1 pridáme cca 

5 cm3 zriedenej H2SO4 (1:4) a mierne zahrejeme nad kahanom - pozorujeme reakcie. 

 Pokus 3: Pripravíme si tri skúmavky s cca 5 cm3 roztoku: a) glukózy, b) sacha-

rózy, c) škrobového indikátora, do každej pridáme roztok jódu – pozorujeme reakcie. 

Potom skúmavku s modrým roztokom zahrejeme nad kahanom – pozorujeme 

reakciu. 
 
 
Výsledky pozorovania zapíšeme do tabuľky: 

sacharid 
zmena roztoku 

pokus 1 pokus 2 pokus 3 

glukóza  –  

sacharóza    

škrob    
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Úloha 7     (2 b) 
Medzi aké sacharidy patria vzorky v Experimentálnej úlohe B. 

 

Úloha 8     (2 b) 
Vysvetlite reakcie pozorované v pokuse 1. 

 

Úloha 9     (2 b) 
Vysvetlite reakcie pozorované v pokuse 2. 

 

Úloha 10    (2 b) 
Vysvetlite reakcie pozorované v pokuse 3. 
 
 
Pomôcky 

Experimentálna úloha A:  

Byreta 25 cm3, 3 titračné banky 250 cm3, odmerná banka 250 cm3, 2 kadičky 50 cm3, 

kadička 75 - 100 cm3, odmerné valce 25 cm3 a 5 cm3, strička, sklenená tyčinka, 

byretový lievik, laboratórny stojan, svorka, lapák, varné kamienky. 
 

Experimentálna úloha B:  

3 skúmavky, stojan na skúmavky, držiak skúmaviek, kahan, strička. 

 

Chemikálie a roztoky 

Experimentálna úloha A:  

Vzorka infúzneho roztoku, neštandardizovaný odmerný roztok pentahydrátu tiosíranu 

sodného (c = 0,1 mol dm-3), roztoky Fehling I a Fehling II, kyselina sírová (1:4), jodid 

draselný, škrobový indikátor, deionizovaná voda. 

Experimentálna úloha B:  

Vzorky: glukózy a sacharózy, škrobový indikátor, Fehlingovo činidlo, kyselina sírová 

(1:4), roztok jódu v jodide draselnom. 

 

Príloha: Schoorlova tabuľka 
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Schoorlova tabuľka 

0,1 mol dm-3 

Na2S2O3 

cm3 

glukóza 
mg 

0,1 mol dm-3 

Na2S2O3 

cm3 

glukóza 
mg 

0,1 mol dm-3 

Na2S2O3 

cm3 

glukóza 
mg 

0,1 mol dm-3 

Na2S2O3 

cm3 

glukóza 
mg 

0,1 0,3 3,1 9,8 7,1 22,7 9,1 29,3 
0,2 0,7 3,2 10,1 7,2 23,0 9,2 29,6 

0,3 1,0 3,3 10,4 7,3 23,3 9,3 30,0 

0,4 1,3 3,4 10,7 7,4 23,7 9,4 30,3 

0,5 1,6 3,5 11,0 7,5 24,0 9,5 30,6 

0,6 1,9 3,6 11,4 7,6 24,3 9,6 31,0 

0,7 2,2 3,7 11,7 7,7 24,6 9,7 31,3 

0,8 2,5 3,8 12,0 7,8 24,9 9,8 31,6 

0,9 2,8 3,9 12,3 7,9 25,2 9,9 31,9 

1,0 3,2 4,0 12,6 8,0 25,6 10,0 32,3 

1,1 3,5 5,1 16,3 7,1 22,7 10,1 32,7 

1,2 3,8 5,2 16,6 7,2 23,0 10,2 33,0 

1,3 4,1 5,3 16,9 7,3 23,3 10,3 33,3 

1,4 4,4 5,4 17,2 7,4 23,7 10,4 33,7 

1,5 4,7 5,5 17,6 7,5 24,0 10,5 34,0 

1,6 5,0 5,6 17,9 7,6 24,3 10,6 34,3 

1,7 5,3 5,7 18,2 7,7 24,6 10,7 34,6 

1,8 5,6 5,8 18,5 7,8 24,9 10,8 35,0 

1,9 5,9 5,9 18,9 7,9 25,2 10,9 35,3 

2,0 6,3 6,0 19,2 8,0 25,6 11,0 35,7 

2,1 6,6 6,1 19,5 8,1 25,9 11,1 36,0 

2,2 6,9 6,2 19,8 8,2 26,2 11,2 36,3 

2,3 7,2 6,3 20,0 8,3 26,6 11,3 36,7 

2,4 7,5 6,4 20,5 8,4 26,9 11,4 37,0 

2,5 7,8 6,5 20,8 8,5 27,3 11,5 37,3 

2,6 8,1 6,6 21,1 8,6 27,6 11,6 37,6 

2,7 8,5 6,7 21,4 8,7 28,0 11,7 38,0 

2,8 8,8 6,8 21,8 8,8 28,3 11,8 38,3 

2,9 9,1 6,9 22,1 8,9 28,6 11,9 38,7 

3,0 9,4 7,0 22,4 9,0 28,9 12,0 39,0 
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