
POZNÁMKY K PRÍPRAVE PRAKTICKEJ ČASTI  
Chemická olympiáda – kategória C – 49. ročník – šk. rok 2012/2013  
 
Študijné (domáce) kolo  
 

Mária Linkešová, Ivona Paveleková  

 

Maximálne 40 bodov (b), resp. 127 pomocných bodov (pb)  
 
Pri prepočte pomocných bodov pb na konečné body b použijeme vzťah:  
body (b) = pomocné body (pb)   0,315  

 

 

 

Pomôcky:  

Laboratórne váhy, hodinové sklíčko, kadička (250 cm3), sklená tyčinka, 

odmerný valec (10 cm3, 100 cm3), lievik, odmerná banka (250 cm3, 100 cm3), zátka, 

striekačka s destilovanou vodou, porcelánová platnička s jamkami (možno ju 

nahradiť hodinovými sklíčkami alebo skúmavkami uloženými na bielom pozadí), 

sklená pipetka.  

 

Reaktanty:  

Kyselina chlorovodíková (koncentrovaná a roztok c(HCl) = 0,1 mol dm–3), 

kyselina octová (w(CH3COOH) = 0,03), chlorid amónny (tuhý a roztok 

w(NH4Cl) = 0,03), chlorid sodný (tuhý a roztok c(NaCl) = 1,00 mol dm–3), uhličitan 

sodný (w(Na2CO3) = 0,03), uhličitan amónny (w((NH4)2CO3) = 0,03), hydroxid sodný 

(w(NaOH) = 0,03), destilovaná voda, univerzálny indikátorový papierik, lakmusový 

indikátorový papierik, roztoky indikátorov: fenolftaleín, metylová červená, metylová 

oranžová, výluh z červenej kapusty.  

Príprava roztokov kyseliny chlorovodíkovej, c(HCl) = 0,1 mol dm–3, chloridu 

amónneho, w(NH4Cl) = 0,03 a chloridu sodného, c(NaCl) = 1,00 mol dm–3 je uvedená 

v autorskom riešení.  

Príprava ďalších roztokov:  

kyselina octová w(CH3COOH) = 0,03: 3 g (2,9 cm3) ľadovej kyseliny octovej 

(w = 1,00) a 97 cm3 destilovanej vody  
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uhličitan sodný w(Na2CO3) = 0,03: 3 g tuhého uhličitanu sodného a 97 cm3 

destilovanej vody  

uhličitan amónny w((NH4)2CO3) = 0,03: 3 g tuhého uhličitanu amónneho a 97 cm3 

destilovanej vody  

hydroxid sodný w(NaOH) = 0,03: 3 g tuhého hydroxidu sodného a 97 cm3 

destilovanej vody  

Príprava indikátorov:  

výluh z červenej kapusty: jeden list červenej kapusty nakrájať na kúsky, zaliať 

studenou vodou a nechať extrahovať 12 hodín alebo zaliať vriacou vodou a nechať 

vychladnúť; pripravený výluh zliať a uskladňovať v chladničke  

fenolftaleín: 1 g tuhého indikátora rozpustiť v 1 dm3 etanolu (w = 0,60)  

metylová červená: 2 g tuhého indikátora rozpustiť v 1 dm3 etanolu (w = 0,60)  

metylová oranžová: 1 g tuhého indikátora rozpustiť v 1 dm3 destilovanej vody  

 

Roztoky chloridu sodného, chloridu amónneho a kyseliny chlorovodíkovej 

pripravia študenti na základe vypočítaných množstiev, čím si nacvičia správne 

postupy pri príprave roztokov. Ostané roztoky pripraví učiteľ; ak to podmienky školy 

dovolia, môžu ich tiež pripraviť žiaci (vrátane výpočtov).  

Zo zoznamu uvedených indikátorov je nevyhnutné použiť lakmus, fenolftaleín, 

univerzálny indikátor a výluh z červenej kapusty, ďalšie indikátory sa môžu nahradiť 

inými acidobázickými indikátormi v ľubovoľnom počte, podľa možností školy.  

Lakmusový indikátorový papierik je najvhodnejší neutrálny, ak nie je 

k dispozícii, môže sa použiť modrý, resp. červený.  

 

Informácie z Kariet bezpečnostných údajov pre použité reaktanty:  

Kyselina chlorovodíková (koncentrovaná [R 34,37], kyselina octová 

(w(CH3COOH) = 0,03) [R 34; S 26-36/37/39-45], chlorid amónny (tuhý [R 22-36; 

S 22], uhličitan amónny (w((NH4)2CO3) = 0,03) [R 22], hydroxid sodný 

(w(NaOH) = 0,03) [R 34; S 26-36/37/39-45], fenolftaleín [R 45-10-68; S 53-36/37-45], 

metylová červená [R 51/53; S 61].  

Ostatné používané reaktanty nie sú podľa legislatívy EÚ v daných 

koncentráciách klasifikované ako nebezpečné.  
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