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TEORETICKÉ ÚLOHY 
Chemická olympiáda – kategória D – 49. ročník – šk. rok 2012/13 
Študijné kolo 
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Maximálne 60 bodov  
Doba riešenia: časovo neobmedzená 
 
 
 
Úvod 

 Úlohy 49. ročníka chemickej olympiády sú spoločné pre kategóriu Dz a Dg 

v študijnom a školskom kole. Teoretické úlohy sú rozdelené do týchto okruhov:  

1. Testujeme základy chémie 

Zopakujeme si časticové zloženie látok. Zamyslíme sa nad zákonitosťami, 

ktoré sa uplatňujú v periodickej sústave chemických prvkov. Budeme sa zaoberať 

dejmi, pri ktorých sa látky menia na iné látky, teda chemickými reakciami. Nemôžeme 

sa však o nich rozprávať bez znalosti chemického názvoslovia.  

2. Skúmame chemické prvky a ich zlúčeniny 

Budeme sa venovať vodíku, jeho príprave a zlúčeninám. Najvýznamnejšou 

zlúčeninou vodíka je voda. Vodík obsahujú vždy aj kyseliny, hydrogensoli a 

hydroxidy. Pozornosť budeme venovať aj reakciám, pri ktorých vznikajú soli.  

3. Bez výpočtov to nejde 

Veľmi častými príkladmi v chémii sú výpočty zloženia roztokov. Budeme 

počítať hmotnosť rozpustenej látky, objem roztoku, jeho hmotnostný zlomok a 

koncentráciu látkového množstva (koncentráciu). Pri výpočtoch budeme používať aj 

prepočty prostredníctvom hustoty. Je dôležité pripomenúť si aj látkové množstvo a 

molárnu hmotnosť.  
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Poznámka 

S pripomienkami sa môžete obrátiť na autorku úloh: helena.vicenova@gmail.com 

 

Pri riešení úloh v školskom, okresnom a v krajskom kole môžu žiaci používať 

kalkulačky.  



 

 

Úloha 1     (19 b) 

V tomto, ale aj v ďalších kolách chemickej olympiády sa budeme stretávať 

s Martinom. Martin rád športuje, číta knihy, surfuje po internete a jeho obľúbeným 

predmetom je chémia. Práve číta knihu o významnom chemikovi. Jeho meno nájdete 

v doplňovačke. 

 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10               

 

1. Dvojprvková zlúčenina vodíka a dusíka. 

2. Látka vstupujúca do chemickej reakcie. 

3. Zvislé stĺpce v periodickej tabuľke prvkov. 

4. Mineralogický názov dihydrátu síranu vápenatého.  

5. Najpoužívanejší konštrukčný materiál. 

6. Chemická reakcia, pri ktorej reaguje kyselina s hydroxidom. 

7. Chemická väzba, ktorú tvorí spoločný elektrónový pár. 

8. Chemický prvok, ktorý je základným stavebným kameňom hormónu štítnej 

žľazy. 

9. Častica v obale atómu. 

10. Lítium, sodík, draslík sú alkalické ...................... 

 

a) Vyriešte doplňovačku. 

b) Napíšte meno chemika, jeho národnosť a súčasné znenie zákona, ktorý objavil. 



c) Napíšte všetky značky prvkov, ktorých značky sú „ukryté“ v jeho mene. Uveďte 

ich slovenské a latinské názvy, aj ich protónové čísla. Poradie písmen pritom 

nemôžete meniť, ani písmená vynechávať. Neuvádzajte lantanoidy a aktinoidy.  

 

 

Úloha 2 (20 b) 

2.1  Martin si prečítal informácie o vodíku [10]:  

Vodík je najrozšírenejší prvok vo vesmíre. V prírode sa nachádza ako zmes 

troch izotopov: prótium 1H, deutérium 2H, trícium 3H. Tvorí viac chemických 

zlúčenín ako ostatné chemické prvky, vrátane uhlíka. Aj v ľudskom organizme 

je však najčastejšie sa vyskytujúcim prvkom, tvorí však len asi 10 % hmotnosti 

organizmu. Dospelý človek s hmotnosťou 70 kg má v organizme 7 kg vodíka. 

Odpovedzte na otázky: 

a) Ktorý je najrozšírenejší a druhý najrozšírenejší prvok na Zemi? 

b) Čo sú izotopy? Vysvetlite na príklade izotopov vodíka. 

c) Prečo tvorí vodík viac chemických zlúčenín ako uhlík? 

d) Prečo napriek tomu, že je vodík najčastejšie sa vyskytujúcim prvkom v ľudskom 

organizme, tvorí len 10 % hmotnosti organizmu? 

 

2.2 Do skúmavky upevnenej v držiaku na skúmavku nalial Matej do tretiny objemu 

roztok kyseliny sírovej a pridal tri granulky zinku.  

a) Opíšte, čo Martin pozoroval. 

b) Napíšte chemickú rovnicu prebiehajúcej reakcie.  

c) Napíšte postup, ktorým sa dá overiť, či zmes vzniknutého plynu so vzduchom je 

výbušná. 

 

2.3  Martin nalial do jedného pohára až po okraj vodou. Do druhého pohára nasypal 

do tretiny práškový cukor. Potom chcel vodu preliať do pohára s cukrom.  

a) Zmestí sa do pohára celý objem vody?  

b)  Svoje tvrdenie vysvetlite. 

 

2.4 Viete, prečo plačeme pri krájaní cibule?  

Pri krájaní cibule sa z jej buniek uvoľňuje oxid sírový. Slzy vytvárajú v oku tenký 

povlak, znižujúci trenie očného viečka. Oči nám začnú slziť, pretože oxid sírový 



sa v slzách rozpúšťa a vytvára kyselinu sírovú, ktorá okamžite ionizuje a štípe 

[11]. Napíšte chemickú rovnicu reakcie vzniku kyseliny sírovej. 

 

2.5 Určite ste si už všimli, ako niektoré lietadlá zanechávajú na oblohe biele stopy. 

Martin pozeral z okna v lietadle a predstavoval si, ako sa za lietadlom, v ktorom 

letí, tiež tiahne biela stopa. Podľa informácie od letušky bola teplota –48º C. 

 Odpovedzte na otázky:  

a) Zanechávalo toto lietadlo bielu stopu? Vysvetlite, podľa čoho ste tak usúdili. 

b) Ktorá zlúčenina tvorí bielu stopu za lietadlami? 

 
 

Úloha 3 (21 b) 

Odpovedzte na otázky o fyzikálnych veličinách, ktoré budete používať v ďalších 

kolách pri riešení úloh a vyriešte úlohu. 

a) Čo udáva látkové množstvo? Napíšte značku látkového množstva a značku 

jednotky látkového množstva. Vysvetlite význam zápisu mol a mól. 

b) Ako sa vypočíta molárna hmotnosť zlúčeniny (vyjadrite slovne)? Napíšte 

značku molárnej hmotnosti a značku jednotky molárnej hmotnosti. 

c) Ako sa vypočíta hmotnostný zlomok rozpustenej látky v roztoku (vyjadrite 

slovne)? Napíšte značku hmotnostného zlomku a ako sa udáva hmotnostný 

zlomok. 

d) Ako sa vypočíta koncentrácia látkového množstva rozpustenej látky v roztoku 

(vyjadrite slovne)? Napíšte značku koncentrácie a značku jednotky 

koncentrácie. 

e) Máte 100 cm3 roztoku H2SO4 s koncentráciou látkového množstva  

0,50 mol/dm3. Jeho hustota je 1,03 g/cm3. Vypočítajte, aký je hmotnostný 

zlomok kyseliny sírovej v roztoku. 

 

KONIEC TEORETICKEJ ČASTI 



PRAKTICKÉ ÚLOHY 
Chemická olympiáda – kategória D – 49. ročník – šk. rok 2012/13 
Študijné kolo 
 
Pavol Bernáth 
Základná škola, Majerníkova ul., Bratislava 
 
 
Maximálne 40 bodov  
Doba riešenia: časovo neobmedzená 
 
 
 
Úvod 

 Všetky úlohy praktickej časti sa môžu realizovať v neobmedzenom čase, podľa 

podmienok školy, do termínu školského kola. 

Na úlohách si možno precvičiť základné laboratórne postupy a techniky, ktoré 

budú žiaci potrebovať vo vyšších kolách. Sú to váženie, meranie objemu odmerným 

valcom a pipetou, príprava roztokov, zostavenie aparatúry na filtráciu a filtrácia, 

zahusťovanie roztokov. 

Nutným predpokladom úspešného zvládnutia praktickej časti je vedieť správne 

pomenovať a používať laboratórne pomôcky, opísať používané laboratórne postupy 

a zaznamenať výsledky pozorovania. 

Aby sa zabezpečila dobrá príprava a potrebné zručnosti pre vyššie kolá súťaže, 

je potrebné si v obidvoch kategóriách Dz aj Dg preštudovať zrážacie 

reakcie, neutralizáciu, reakcie solí s kyselinami, taktiež názvoslovie solí (aj 

názvoslovie ich hydrátov) a jednoduché výpočty zloženia roztokov. Súčasťou 

krajského kola sú aj výpočty z chemických rovníc. 

Základná študijná literatúra je uvedená v zadaní teoretických úloh. 

 

 

Reakcia uhličitanu draselného s kyselinou chlorovodíkovou 

Úloha 1 (20 b) 

1. Do kadičky nalejte najprv 30 cm3 destilovanej vody a následne 50 cm3 zriedenej 

kyseliny chlorovodíkovej. Roztok premiešajte. 

2. Uhličitan draselný pridávajte v malých množstvách. 

3. Po každom prídavku uhličitanu draselného kadičku prikryte hodinovým sklíčkom. 

Reakčnú zmes občas premiešajte. 



4. Uhličitan draselný pridávajte dovtedy, kým roztok šumí, koniec reakcie zistite 

univerzálnym indikátorovým papierikom. 

5. Po ukončení reakcie hodinové sklíčko opláchnite destilovanou vodou. 

6. Zostavte aparatúru na filtráciu a vzniknutý roztok prefiltrujte. 

7. Filtrát prelejte do odparovacej misky, zahustite odparením vody na vodnom kúpeli 

(asi na polovicu objemu roztoku). Roztok potom nechajte voľne kryštalizovať. 

 

Úloha 2 ( 20 b) 

 Do odpoveďového hárka doplňte požadované údaje. 
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Odpoveďový hárok 

Chemická olympiáda – kategória D – 49. ročník – šk. rok 2012/13 
Študijné kolo 

 

Názov práce: Reakcia uhličitanu draselného s kyselinou chlorovodíkovou 

 

1. Ako riedime koncentrovanú kyselinu vodou? 

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

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

 

2. Napíšte vzorce všetkých látok, ktoré ste pri práci použili. 

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

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

 

3. Napíšte názvy laboratórnych pomôcok, ktoré ste použili na filtráciu. 

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

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

 

4. Napíšte názvy laboratórnych pomôcok, ktoré ste použili na zahustenie 

roztoku. 

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

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

 

5. Napíšte rovnicu prebiehajúcej chemickej reakcie: 

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

 

6. Napíšte sfarbenie univerzálneho indikátorového papierika a jeho dôvod: 

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

 

7. Napíšte, ako by ste dokázali vzniknutý plyn: 

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

 

8. Napíšte rovnicu reakcie vznikajúceho plynu s vápennou vodou: 

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



 

Kritéria výberu žiakov za chémiu do súťažných družstiev na EUSO 

EUSO - European Union Science Olympiad je medzinárodná súťaž organizovaná 

pre trojčlenné družstvá žiakov vo veku do 16 rokov z odborností chémia, fyzika a 

biológia. Každá krajina môže vyslať maximálne dve družstvá. Súťažné úlohy, 

zamerané na uvedené oblasti, majú prevažne experimentálny charakter.  

Slovensko sa zúčastňuje na súťaži s dvomi súťažnými družstvami. Z toho 

vyplýva, že v slovenských družstvách sú dvaja žiaci – "chemici". Keďže na Slovensku 

sa neorganizuje žiadna osobitná súťaž EUSO, výber žiakov za chémiu sa robí na 

základe výsledkov dosiahnutých v roku konania EUSO v celoštátnom kole a 

krajskom kole kat. A a v predchádzajúcom roku v krajskom kole kategórie B a C a na 

Letnej škole chemikov. Kritériá pri výbere žiakov na EUSO za chémiu sú uvedené v 

poradí podľa ich významnosti  a sú nasledovné: 

1. Vyhovujúci vek.  

2. Umiestnenie v celoštátnom kole kategórie A v roku konania EUSO. 

3. Umiestnenie v krajskom kole kategórie A v roku konania EUSO.  

4. Umiestnenie v krajskom kole kategórie B v predchádzajúcom roku.  

5. Umiestnenie v krajskom kole kategórie C v predchádzajúcom roku. 

6. Umiestnenie na Letnej škole chemikov v kategórii B v predchádzajúcom roku. 

7. Umiestnenie na Letnej škole chemikov v kategórii C v predchádzajúcom roku.   

 

 


