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Úvod 
V príprave na Chemickú olympiádu v kategórii C sa treba v tomto školskom 

roku zamerať na tieto oblasti:  

Základné charakteristiky látok. Základy názvoslovia anorganických zlúčenín. 

Zloženie a štruktúra atómu. Periodická sústava prvkov. Roztoky. Kyseliny a zásady. 

Chemické reakcie. Protolytické reakcie. Oxidačno-redukčné reakcie. Termochémia 

a chemická rovnováha. Výpočty z chemických rovníc. Halogenidy a ich zlúčeniny. 

Jodometria. Periodický zákon a jeho vzťah k štruktúre a vlastnostiam látok.  

 

 

Úloha 1   (25,5 b) 
Zlúčeniny halogénov boli známe už 3000 rokov pred n. l., avšak v priebehu 

posledných dvoch storočí zohrali dôležitú úlohu v rozvoji experimentálnej aj 

teoretickej chémie. Názov halogén pochádza z gréckeho halos (morská soľ) a genao 

(tvorím), sa pôvodne zaviedol pre chlór a navrhol ho v roku 1811 J. S. C. 

Schweigger, čím chcel vyjadriť schopnosť tohto prvku zlučovať sa priamo s kovmi 

(nízka hodnota elektronegativity) za vzniku solí. S prvkami so strednou hodnotou 

elektonegativity tvoria ľahko prchavé zlúčeniny. Tento názov sa neskoršie rozšíril aj 

na ostatné prvky tejto skupiny.  

1.1. Doplňte chýbajúce slová vo vete. Prvky p5 nazývame ...................... alebo 

.............. prvky.  

1.2. Určte číslo skupiny, v ktorej sa určené prvky nachádzajú v periodickej sústave 

prvkov.  

1.3. Do tejto skupiny je v periodickej sústave zaradených päť prvkov. Napíšte názov 

a značky týchto prvkov:  



 2

a) ................,  

b) ................,  

c) ................,  

d) ................,  

e) (rádioaktívny) ..................  

1.4. Doplňte chýbajúce slovo vo vete. Ich atómy majú ................ valenčných 

elektrónov.  

1.5. Určte, aké majú najčastejšie oxidačné čísla atómy prvých štyroch prvkov v 

zlúčeninách:  

a)..............,  

b)..............,  

c)...............,  

d)...............  

Halové prvky (fluór a chlór) a ich zlúčeniny ovplyvňujú negatívne ovzdušie. 

Chlór je prvok, ktorý v zemskej kôre nie je bohato zastúpený. Roztok chlóru vo vode 

má okrem chloračných účinkov aj pomerne silné oxidačné účinky. Môžeme sa o tom 

presvedčiť nasledovným pokusom. Do chlórovej vody ponoríme farebný kvet. Po 

chvíli sa odfarbí. Bieliace účinky chlóru opísal už Scheele v roku 1774 a o ich 

technické využitie sa zaslúžil v roku 1785 Berthollet. Tento nový spôsob bielenia 

znamenal veľký pokrok oproti pôvodnému bieleniu na slnku, ktoré bolo veľmi prácne, 

časovo náročné a závislé na počasí. Bielenie s použitím chlóru malo veľký úspech 

a bolo mnohokrát patentované. Použitie chlóru ako bieliaceho činidla zostáva aj dnes 

jednou z jeho hlavných priemyslových aplikácií (napr. chlórové vápno, elementárny 

chlór, roztok chlórnanu, oxid chloričitý, chlóramíny). Ďalšie použitie chlóru ako 

dezinfekčného činidla pochádza zo začiatku 19. storočia (W. Cruickshank v roku 

1801) a chlórovanie pitnej vody je dnes bežné vo všetkých vyspelých krajinách. Na 

tento účel sa často používa chlórové vápno Ca(ClO)Cl. Pri chlorácii vody sa za 

prítomnosti amoniakálneho dusíka NH3 tvoria chlóramíny. V neutrálnom prostredí 

reaguje s amoniakom prevažne kyselina chlórna. Pri dezinfekčnom účinku reaguje 

chlór vo vodách s viacerými organickými látkami. Chloráciou fenolov vznikajú 

zapáchajuce chlórfenoly, ktoré negatívne ovplyvňujú senzorické vlastnosti vody. 

Reakciou chlóru s humínovými látkami vznikajú haloformy, pri ktorých sa 

predpokladajú karcinogénne účinky. Na hygienické zabezpečenie pitnej vody sú 

nevyhnutné zvyškové koncentrácie chlóru vo vode. Vo výšších koncentráciách však 
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vyvoláva aktívny chlór senzorické poruchy. Doteraz platná štátna Vyhláška č. 

151/2004 Z. z. pre pitnú vodu určuje, koľko aktívneho chlóru môže byť vo vode 

prítomné. Vyhláška určuje horný a dolný interval obsahu chlóru v pitnej vode. Plynné 

emisie chlóru a chlorovodíka poškodzujú aj pôdu. Pričom zvyšujú kyslosť pôdy.  

1.6. Uveďte, aké je zastúpenie chlóru v zemskej kôre(v hmot. %).  

1.7. Prvé štyri prvky tejto skupiny sa môžu zlučovať navzájom. Napíšte vzorce 

a názvy zlúčenín typu XY, ktoré môžu tieto prvky navzájom tvoriť.  

1.8. Doplňte chýbajúce slová vo vete: Binárne zlúčeniny týchto prvkov s vodíkom 

nazývame ..................  a ich vodné roztoky nazývame ...................... Medzi 

najznámejšie patrí aj kyselina chlorovodíková, tzv. kyselina ................ Predajný 

preparát obsahuje 36 % HCl. Je to najčastejšie používaná kyselina 

v chemických laboratóriách. Používa sa na odstraňovanie hrdze z oceľových 

plechov pred ich elektrolytickou úpravou, na morenie kovov, alebo na 

odstraňovanie vrstvy málo rozpustného uhličitanu vápenatého (vodného 

kameňa) z nádob.  

a) Vysvetlite, kde v ľudskom tele sa nachádza kyselina chlorovodíková a akú 

má funkciu.  

b) Aké je pH tejto kyseliny, ak jej koncentrácia je 0,050 mol dm-3 ? Napíšte 

slovnú odpoveď.  

c) Všetky halogénovodíky sa dajú pripraviť aj pôsobením kyseliny (napr. 

sírovej) na halogenidy kovov. Touto metódou sa pôvodne vyrábal aj 

chlorovodík. Doplňte produkty nasledovnej chemickej reakcie, keď na tuhý 

NaCl sa pôsobí koncentrovanou kyselinou sírovou a zmes sa zahrieva na 

teplotu 700 °C. Pomenujte reakčné produkty:  

NaCl + H2SO4  →   

d) Vypočítajte, koľko mmol chloridu vápenatého vznikne zo 130 mg uhličitanu 

vápenatého reakciou s kyselinou chlorovodíkovou? Napíšte slovnú 

odpoveď.  

Mr(CaCO3) = 100,09  

1.9. Vyhľadajte a napíšte, aký obsah chlóru v pitnej vode odporúča platná vyhláška.  

1.10. Vo vnútornom prostredí vyšších organizmov (krvnej plazme) sa osmotický tlak 

udržiava na hodnote asi 0,8 MPa, čo zodpovedá látkovej koncentrácii 

0,15 mol dm-3 roztoku chloridu sodného (fyziologický roztok). Zmeny 

osmotického tlaku, t.j. poruchy izotónie vnútorného prostredia sa odstraňujú 
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rôznymi regulačnými mechanizmami. Napríklad pocit smädu znamená signál 

pre obnovu normálneho osmotického tlaku (hypertónia). Pri normálnom stave 

organizmu, všetky bunky a prostredie, v ktorom sa nachádzajú sú v osmotickej 

rovnováhe (sú izotonické) alebo sa len málo odlišujú osmotickým tlakom. V tele 

dospelého muža (70 kg) sa v krvnej plazme nachádza 3,15 dm3 vody. 

Vypočítajte, aká by bola koncentrácia látkového množstva chloridu sodného 

v krvnej plazme, ak by sme mali roztok krvnej plazmy s objemom V1 = 3,15 dm3 

o koncentrácii látkového množstva c1(NaCl) = 0,15 mol dm-3 a zmiešame ju:  

a) s objemom V2 = 0,80 dm3 vody,  

b) s objemom V2 = 0,80 dm3 s c2(NaCl) = 0,20 mol dm-3.  

Napíšte slovnú odpoveď.  

 

 

Úloha 2   (20,5 b) 
Jód je za normálnych podmienok sivočierna kryštalická látka. Vo vode je jód 

málo rozpustný, jeho rozpustnosť sa zvyšuje pridaním jodidu draselného v dôsledku 

tvorby trijodidového aniónu. Dobre sa rozpúšťa v sírouhlíku a v organických 

rozpúšťadlách. Roztoky jódu majú v praxi pomerne široké uplatnenie. Jód sublimuje, 

čo sa využíva na jeho čistenie od prímesí. Jód patrí medzi biogénne prvky. 

Najčastejšie sa pripravuje chloráciou jodidov. Vo väčších množstvách sa jód získava 

redukciou jodičnanu (hydrogensiričitanom) obsiahnutého vo filtráte po kryštalizácii 

čílskeho liadku. Jód tvorí rôzne typy zlúčenín, oxidy, halogenidy či kyslíkaté kyseliny.  

2.1. Napíšte vzorce zlúčenín: 

a) oxid jodičný,  

b) kyselina jódna,  

c) jodičnan sodný,  

e) jodovodík.  

2.2. Doplňte produkty, reakčné schémy upravte na chemické reakcie:  

a) Cl2 + KI  →   

b) I2 + I-  →    

c) I2 + H2S  →   

d) I2 + HNO3  →   

e) Pb(NO3)2 + KI  →    
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2.3. Doplňte chýbajúce slová v texte: Biologický význam jódu spočíva v jeho 

nepostrádateľnosti pre správnu funkciu ..................... ...................... v ľudskom 

organizme. Je v nej viazaný vo forme zložitých organických zlúčenín, 

predovšetkým známeho hormónu nazývaného ................... Nedostatok jódu 

v ľudskom organizme spôsobuje nedostatočnú produkciou týchto hormónov, čo 

zapríčiní rôzne zmeny v organizme. Hlavným prirodzeným zdrojom jódu sú 

........................ ................  

2.4. Doplňte chýbajúce slová v texte: Jedným z najstarších a dodnes používaných 

dezinfekčných roztokov je roztok jódu v ............................ Používa sa od roku 

1839. Tento roztok je známy pod názvom ...................... ............................. Na 

dezinfekciu sa tiež používa aj roztok jódu v roztoku jodidu draselného, 

nazývaný aj .............................. roztok. Z organických zlúčenín jódu sa na 

dezinfekciu používa predovšetkým ......................................, ktorý je žltou 

kryštalickou látkou.  

2.5. Oxidačné vlastnosti jódu sa využívajú v kvantitatívnej analýze. Schopnosť jódu 

oxidovať tiosíran na tetrationan je podstatou oxidačno-redukčnej titrácie – 

jodometrie. Zapíšte túto redoxnú reakciu chemickou rovnicou v iónovom tvare.  

2.6. Oxidy jódu sú prevažne nestále látky so silnými oxidačnými vlastnosťami. 

Napíšte vzorce oxidov, ktoré vytvára jód.  

2.7. Väčšina oxokyselín halogénov existuje iba vo vodnom roztoku, v bezvodom 

stave sú z oxokyselín jódu známe kyseliny jodičná, jodistá 

a pentahydrogenjodistá, ktoré sú za normálnych podmienok tuhými látkami. 

Napíšte vzorce týchto oxokyselín.  

2.8. Jodovodík vzniká priamou syntézou vodíka a jódu. Je to reakcia, pri ktorej sa 

ustaľuje rovnováha, na ktorej bola prvý raz detailne študovaná reakčná rýchlosť 

a chemická rovnováha v plynnej fáze.  

H2(g) + I2(g)    2 HI(g) ∆H = < 0  

Čistý jodovodík sa počas dvoch hodín zahrieval v uzavretej trubici pri teplote 

423 °C. Analýzou vzniknutej zmesi sa zistili tieto rovnovážne koncentrácie 

zložiek:  

[H2] = 1,8313 . 10-3 mol dm-3  

[I2] = 3,1292 . 10-3 mol dm-3  

[HI] = 17,671 . 10-3 mol dm-3  
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Pre chemickú reakciu: 2 HI(g)    H2(g) + I2(g)  

a) Vypočítajte hodnotu rovnovážnej konštanty.  

b) Určte, aký vplyv má na rovnovážny stav zahriatie zmesi na väčšiu teplotu.  

c) Určte, aký vplyv má na rovnovážny stav zväčšenie tlaku.  

d) Určte, aký vplyv má na rovnovážny stav zväčšenie koncentrácie vodíka 

v zmesi.  

e) Určte, aký vplyv má na rovnovážny stav odstraňovanie jodovodíka zo 

zmesi.  

f) Určte, aký vplyv má na rovnovážny stav pridanie katalyzátora (ťažký kov).  

g) Z termochemických údajov nižšie uvedených reakcií vypočítajte zmenu 

entalpie ∆H pre chemickú reakciu: H(g) + I(g)    HI(g).  

2
1  H2(g) + 

2
1  I2(s)    HI(g) ∆H1 = 25,9 kJ mol-1  

2
1  H2(g)    H(g) ∆H2 = 217,8 kJ mol-1  

2
1  I2(g)    I(g) ∆H3 = 75,7 kJ mol-1  

I2(s)    I2(g) ∆H4 = 62,7 kJ mol-1  

Napíšte slovnú odpoveď.  

 

 

Úloha 3  (16 b) 
3.1. V texte podčiarknutím vyberte správny výraz a požadované údaje doplňte:  

Fluór sa od ostatných halogénov líši mnohými vlastnosťami. Má najväčšiu / 

najmenšiu elektronegativitu. Väzba F – F je silná / slabá, kým väzba fluóru 

s inými atómami je silná / slabá. Fluór reaguje aj s väčšinou chemických 

zlúčenín, pričom v nich oxiduje / redukuje ich elektronegatívnejšie zložky. Napr. 

(doplňte schému na chemickú rovnicu):  

a) H2O + F2  →   

b) NH3 + F2  →   

Fluoridový anión je väčší / menší ako ostaté ióny X-. Väzba H – F je silno 

polárna / nepolárna a molekuly fluorovodíka sú viazané vodíkovými / 

koordinačnými väzbami. Kyselina fluorovodíková, je silnou / slabou kyselinou. 

Schému doplňte na chemickú rovnicu:  
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HF + H2O  →   

Fluór tvorí / netvorí oxokyseliny. Fluór je najsilnejšie známe oxidačné / redukčné 

činidlo. Pri tomto deji molekula fluóru priberie / stratí elektróny. Tento dej 

zapíšte chemickou rovnicou:  

Môže / nemôže vytesňovať ostatné halogény z ich soli. Schému doplňte na 

chemickú rovnicu:  

F2 + I-  →   

Vo vzájomných zlúčeninách halogénov oxiduje / redukuje halogén s väčšou 

elektronegativitou halogén / s menšou elektronegativitou takže vznikajú 

zlúčeniny: ClF, BrCl3, IF7 / BrI2, FCl, FI5.  

3.2. Bezvodý fluorovodík so sklom nereaguje, ale kyselina fluorovodíková sklo leptá, 

reaguje s oxidom kremičitým aj s kremičitanmi, ktoré tvoria sklo. Zapíšte tieto 

deje chemickými rovnicami. Na uskladňovanie kyseliny fluorovodíkovej sa 

používajú nádoby z olova, parafínu, ale najčastejšie z polyvinylchloridu.  

3.3. Kvapalný fluorovodík sa vyznačuje veľmi vysokou kyslosťou, ktorá spôsobuje, 

že mnohé silné kyseliny, ako napr. kyselina dusičná, sa v ňom ionizujú ako 

zásady. Zapíšte tento jav chemickou rovnicou.  

3.4. Vypočítajte, koľko molekúl F2 sa nachádza pri normálnych podmienkach 

v 5,0 dm3 fluóru. Napíšte slovnú odpoveď.  

3.5. Chlórovú vodu pripravíme zavádzaním chlóru do vody. Tento dej zapíšte 

chemickou rovnicou. Môže dôjsť k podobnému deju pri zavádzaní fluóru do 

vody? Svoje tvrdenie zdôvodnite.  
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