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ÚLOHY  ZO VŠEOBECNEJ A FYZIKÁLNEJ CHÉMIE  
Chemická olympiáda – kategória EF, úroveň F – 49. ročník – školský rok 2012/2013 
 
Študijné kolo 
 
Stanislav Kedžuch 
 

Maximálne: 15 bodov (b)  

 

Úvod  

 Základom úloh z fyzikálnej chémie v tomto školskom roku budú výpočty 

vychádzajúce zo stavovej rovnice pre ideálny plyn, aplikácia prvej vety 

termodynamickej (práca a teplo, izotermický, izobarický a izochorický dej) a 

využívajúce Hessov zákon.  

Nutnou podmienkou na úspešné zvládnutie úloh je ovládanie základných 

chemických výpočtov,  na úspešný postup v súťaži pochopenie úloh v nižších kolách. 

Nestačí mechanické dosadzovanie do vzorcov, v každom bode riešenia príkladu 

by ste mali presne vedie ť, čo a pre čo robíte . Taktiež je potrebné dôsledne 

preštudovať autorské riešenia , ktoré by mali slúži ť ako študijný materiál , nie len 

na porovnanie správnosti výsledkov. 

 

 

Odporú čaná literatúra 

1. Predchádzajúce ročníky úloh chemickej olympiády v kategórii A a F. 

2. Ľ. Ulická, L. Ulický: Príklady zo všeobecnej a anorganickej chémie, ALFA 

Bratislava 1983, SNTL Praha 1978 

3. J. Kandráč, A. Sirota: Výpočty v stredoškolskej chémii, SPN Bratislava 1989 

 

 



Úloha 1     (4 b)  

V zásobnej bombičke CO2 na výrobu sódy s objemom 0,605 l je stlačených 

440 g CO2. Vypočítajte tlak plynu pri 20 oC. Poistný ventil odoláva tlaku 50 MPa. Pri 

akej teplote sa ventil uvoľní? 

 Hodnota Henryho konštanty pre CO2(20°C) je 2,98 MPa dm 3 mol-1. Vypočítajte 

koncentráciu c v mol dm-3  rozpusteného CO2 v nápoji pri tlaku 101 325 Pa.  

Náplň bombičky vystačí na prípravu 80 litrov nápoja, pričom časť plynu pri 

príprave unikne. Koľko percent CO2 z obsahu bombičky ostane rozpustené v sóde? 

 

Úloha 2     (6 b)  

 Pri výpočtoch predpokladajte vratný priebeh deja a ideálne správanie sa 

všetkých zložiek systému.  

2.1  Pre zmenu vnútornej energie a entalpie platí ∆U = n.cvm.∆T a ∆H = n.cpm.∆T. 

a)  Vysvetlite význam jednotlivých symbolov veličín,  

b) napíšte vzťah medzi veličinami cvm a cpm. 

2.2 Pre objemovú prácu platí dW = -p.dV, kde W, p, V je práca, tlak a objem. dW  

označuje tak malú zmenu, pri ktorej možno tlak považovať za konštantný pri danej 

zmene objemu. Ak zrátame elementy dW počas deja, dostaneme celkovú prácu. 

Takýto súčet sa vo všeobecnosti nazýva integrál, pre prácu platí: 

 ∫−=
2
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.
V

V

dVpW  

Predpokladajme izobarický dej. Tlak je počas deja konštantný, vyjmeme ho 

pred súčet - integrál. Ak zrátame elementárne zmeny objemov dV získame celkovú 

zmenu objemu ∆V = V2 – V1, kde V2 a V1 sú objemy sústavy na konci a na začiatku 

deja. Teda pri izobarickom deji pre prácu platí W = -p.∆V. 

Pri izochorickom deji sa objem nemení, teda všetky elementárne zmeny 

objemu sú nulové a aj objemová práca je rovná nule.  

V tomto prípade je najkomplikovanejší prípad izotermického deja. Pri ňom sa 

mení objem aj tlak. Vyjadríme si objemovú prácu:    
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Celková objemová práca sa teda rovná súčtu súčinov –p.dV od objemu V1 po V2. 

Úloha: 

Napíšte celé odvodenie výrazu pre výpočet objemovej práce pri izotermickom deji 

týmto postupom: 

Dosaďte za tlak výraz získaný úpravou rovnice pre ideálny plyn. Uvedomte si, čo sú 

konštantné hodnoty, vyjmite ich pred integrál a zvyšok zintegrujte, ak viete riešenie 

integrálu 
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2.3 

1,0 mól ideálneho jednoatómového plynu ( cvm = (3/2)R ) je pri teplote 300 K a tlaku 

200 kPa. Vypočítajte zmenu vnútornej energie, entalpie, prácu a teplo, ak sa tento 

plyn vratne 

a)  pri konštantnom tlaku zohreje na 400 K 

b)  v konštantnom objeme zohreje na 400 K 

c)  izotermicky stlačí na tlak 300 kPa 

 

Úloha 3     (5 b)  

Vypočítajte entalpiu reakcie: 

4 NH3(g) + 7 O2(g) → 4 NO2(g) + 6 H2O(g) 

ak poznáte entalpie reakcií 

2 NO2(g) → N2O4(g) ∆H1 =  -57,2 kJ mol-1 

N2(g) + 2 O2(g) → N2O4(g) ∆H2 =   9,16 kJ mol-1 

N2(g) + 3 H2(g) → 2 NH3(g) ∆H3 =  -92,4 kJ mol-1  

H2(g) + 1/2 O2(g) → H2O(g) ∆H4 = -241,9 kJ mol-1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ÚLOHY Z BIOCHÉMIE  
Chemická olympiáda – kategória EF - úroveň F – 49. ročník – školský rok 2012/2013 
 
Študijné kolo 
 
Miloslav Melník 
 
Maximálne 15 bodov (b) 
 
 
Úvod  

 V tomto ročníku sa zameriame na lipidy, hlavne z pohľadu významného zdroja 

esenciálnych mastných kyselín a energie, ako aj neoddeliteľnej súčasti biologických 

membrán. 

 Lipidy (gr. lipos = tuk) sú organické látky nerozpustné vo vode (sú hydrofóbne), 

ale rozpustné v nepolárnych organických rozpúšťadlách (chloroform, éter, benzén). 

Z chemického hľadiska sú to väčšinou estery alkoholov a karboxylových (mastných) 

kyselín. Biologický význam lipidov spočíva hlavne v tom, že slúžia ako zásobná 

energetická látka (tuky, oleje) a sú základnou zložkou biologických membrán 

(fosfolipidy). 

 V literatúre a pri štúdiu je potrebné zamerať sa predovšetkým na mastné 

kyseliny, ich názvy, vzorce (hlavne racionálne s dôrazom na znázornenie 

konfigurácie dvojitej väzby), spôsoby označovania, s dôrazom na esenciálne mastné 

kyseliny a vplyv mastných kyselín na vlastnosti lipidov a tým aj biologických 

membrán. Rozkladom mastných kyselín získavajú bunky energiu. Je potrebné si 

naštudovať 

β-oxidáciu mastných kyselín – priebeh oxidácie a produkty z hľadiska tvorby ATP 

(názvy enzýmov zúčastňujúcich sa oxidácie nie je potrebné vedieť; v súvislosti 

s tvorbou ATP je potrebné poznať množstvo vzniknutého ATP z 

acetylkoenzýmu A v Krebsovom cykle a z redukovaných koenzýmov v dýchacom 

reťazci). 

 Mastné kyseliny sú súčasťou jednoduchých lipidov – acylglycerolov, ako aj 

zložených lipidov – glycerofosfolipidov. V tejto súvislosti je potrebné zamerať sa na 

zloženie, vzorce a vlastnosti acylglycerolov a glycerofosfolipidov, ich biologický 

význam (v prípade glycerofosfolipidov vo vzťahu k tvorbe a vlastnostiam biologických 

membrán) a hydrolýzu (zmydelňovanie) lipidov (na charakterizáciu tukov sa 

používajú rozličné číselné hodnoty, ako napr. číslo zmydelnenia/číslo kyslosti 



a jódové číslo). V prípade živočíchov ovplyvňuje vlastnosti membrán aj ďalšia látka – 

cholesterol. 

 

 

Odporú čaná literatúra 

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

 Press, Bratislava, 2000, s. 12 – 16, 159 – 168, 178 – 183. 

2. J. Kmeťová, M. Skoršepa, M. Vydrová: Chémia pre 3. ročník gymnázia so 

štvorročným štúdiom a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, 

Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin, 2011, s. 13 – 18, 88 - 105. 

 (Učebnica je pravdepodobne dostupná len v elektronickej verzii (pdf) na 

www.eaktovka.sk – po bezplatnej registrácii si ju môže študent stiahnuť.) 

3. D. Voet, J. Voetová: Biochemie, Victoria Publishing, Praha, 1995, s. 296 – 320, 

s. 692 – 711. 

4. B. Škárka, V. Szemes: Biochémia – stredoškolská učebnica, PROMP, 

Bratislava, 2005, s. 40 – 47, 110 – 116, 133 – 138. 

5. Ľubovoľná učebnica z biochémie (resp. z chémie potravín – napr. M. 

Takácsová, A. Príbela: Chémia potravín, STU, Bratislava, 1996) a v nej časti 

o mastných kyselinách, jednoduchých a zložených lipidoch, biologických 

membránach a rozkladu mastných kyselín. 

6. Na definíciu číselných hodnôt charakterizujúcich tuky a oleje odporúčam 

internetové vyhľadávače. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úloha 1     (5,0 b)  

 Hlavným produktom hydrolytického štiepenia lipidov sú mastné kyseliny. Ide 

o karboxylové kyseliny s párnym počtom atómov uhlíka. Najbežnejšie sa vyskytujú 

mastné kyseliny s počtom atómov uhlíka 14 až 22, pričom ich reťazce môžu byť 

nasýtené alebo nenasýtené. 

1.1 Napíšte triviálne názvy, systémové názvy a racionálne (schematické) vzorce 

nasýtených mastných kyselín, ktoré majú 16 a 18 atómov uhlíka. 

1.2 V nasledujúcej tabuľke sú uvedené niektoré informácie o nenasýtených 

mastných kyselinách. Doplňte chýbajúce údaje v tabuľke. 

 

Názov Počet 
at. C 

Skratka Rad Racionálny (schematický) vzorec 

olejová  18:1 cis 9 ω-9  

 18   COOH
 

linolénová     

  20:4 cis 5,8,11,14   

 

 Mastné kyseliny radu ω-3 a ω-6 sú východiskovými látkami na syntézu 

dôležitých biologicky aktívnych látok (prostaglandínov, tromboxánov, leukotriénov). 

Takéto mastné kyseliny označujeme ako esenciálne. 

1.3 Vysvetlite pojem esenciálne mastné kyseliny. 

1.4 Uveďte príklad na esenciálnu mastnú kyselinu (napíšte jej názov). 

1.5 Ktoré dva druhy potravín patria medzi najdôležitejšie zdroje esenciálnych 

mastných kyselín? 

 

Úloha 2     (2,2 b) 

 Prírodné látky označované ako tuky a oleje sú po chemickej stránke estery 

glycerolu a mastných kyselín. Estery je možné hydrolyzovať v kyslom alebo 

zásaditom prostredí, ako aj enzymaticky. 

2.1 Napíšte všeobecný vzorec 1,2-diacylglycerolu (R-COOH = mastná kyselina). 

2.2 Porovnajte tuky a oleje z hľadiska ich pôvodu a obsahu mastných kyselín. 

2.3 Aké produkty a v akom množstve dostanete hydrolýzou 1 mol 

1,3-dipalmitoylglycerolu: 

a) v kyslom prostredí; 

b) v zásaditom prostredí (NaOH – zmydelňovanie). 



Úloha 3     (3,2 b)  

   Mastné kyseliny nachádzajúce sa predovšetkým v tukoch slúžia vyšším 

živočíchom (vrátane človeka) a rastlinám ako významný zdroj energie. Asi polovicu 

potrebnej energie získavajú stavovce rozkladom mastných kyselín predovšetkým 

v pečeni, v obličkách a v srdcovom svale. Vzhľadom na to, že len voľné mastné 

kyseliny môžu byť katabolizované, musia byť najprv uvoľnené z lipidov (tukov). 

3.1 Aké je všeobecné označenie enzýmov rozkladajúcich lipidy? 

3.2 Ktoré látky vznikajú enzýmovou hydrolýzou tukov a olejov? 

3.3 Ako sa nazýva najbežnejšia a energeticky najvýhodnejšia metabolická dráha 

rozkladu mastných kyselín v bunke? 

3.4 Kde v bunke prebieha uvedený rozklad mastných kyselín? 

 

 Rozklad mastných kyselín v podstate zahŕňa štyri základné reakcie, 

opakovaním ktorých sa reťazec mastnej kyseliny postupne skracuje. V prvej fáze 

tohto procesu musí byť mastná kyselina aktivovaná a v niektorých prípadoch 

transportovaná cez biologické membrány. 

3.5 Napíšte celkovú reakciu aktivácie mastnej kyseliny (R-COOH) za vzniku 

acylkoenzýmu A (R-CO-S-CoA). 

3.6 Ako sa nazývajú štyri základné reakcie vlastného rozkladu mastných kyselín 

(podľa poradia, v ktorom prebiehajú)? 

3.7 Ktoré redukované koenzýmy vznikajú rozkladom mastných kyselín a koľko ATP 

poskytuje ich spätná oxidácia v dýchacom reťazci? 

3.8 Konečným produktom rozkladu mastných kyselín s párnym počtom atómov uh-

líka je acetylkoenzým A. Koľko mol ATP poskytne úplná oxidácia 1 mol 

acetylkoenzýmu A (CH3-CO-S-CoA) na CO2 a vodu v citrátovom cykle 

a následne v dýchacom reťazci (číslo nie je potrebné zdôvodniť)? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úloha 4     (4,6 b)  

   Biologické membrány predstavujú vysokomolekulové komplexy lipidov 

a bielkovín. Jedným z faktorov, ktorý výrazne ovplyvňuje fyzikálne vlastnosti 

membrán, je nenasýtenosť mastných kyselín v lipidoch biomembrán. 

4.1 V tabuľke sú uvedené teploty topenia niektorých mastných kyselín (tieto teploty 

samozrejme potom ovplyvňujú teploty topenia lipidov a tým aj membrán). 

Kyselina Teplota topenia (°C) Kyselina Teplota tope nia (°C) 

palmitová 63,1 olejová 13,4 
stearová 69,6 linolová 1 – 5 
arachidová (20:0) 76,5 linolénová -11 

  

Na základe týchto údajov určte vzťah medzi teplotou topenia kyseliny a: 

a) dĺžkou (počtom atómov C) nasýtených mastných kyselín; 

b) počtom násobných väzieb v nenasýtených mastných kyselinách. 

4.2 Prečo majú nenasýtené mastné kyseliny nižšie teploty topenia ako nasýtené? 

Aký význam má v tejto súvislosti dvojitá väzba a jej konfigurácia? 

4.3 Vysvetlite, prečo sú za normálnych podmienok tuky väčšinou tuhé a oleje 

väčšinou kvapalné.  

 

 V biomembránach sa z lipidov najčastejšie vyskytujú fosfolipidy, glykolipidy 

a v prípade živočíchov cholesterol. Najvýznamnejšími predstaviteľmi fosfolipidov sú 

fosfatidylcholíny. 

4.4 Z ktorých látok je zložená kyselina fosfatidová, ktorá predstavuje štruktúrny 

základ fosfolipidov? 

4.5 Ktoré zlúčeniny (uveďte aspoň 4 názvy) sa môžu viazať na kyselinu fosfatidovú 

a tak vytvárať rozličné druhy fosfolipidov? 

4.6 Uveďte iný zaužívaný názov fosfatidylcholínov. 

4.7 Napíšte štruktúrny vzorec fosfatidylcholínu, ktorý obsahuje kyselinu palmitovú. 

Vo vzorci vyznačte polárnu (hydrofilnú) a nepolárnu (hydrofóbnu) časť 

molekuly. 

 
 Podľa súčasných predstáv usporiadanie lipidov a bielkovín v biologických 

membránach najlepšie opisuje model tekutej mozaiky. 

4.8 Popíšte model tekutej mozaiky. 

 



ÚLOHY Z ORGANICKEJ CHÉMIE 
Chemická olympiáda – kategória EF - 49. ročník – školský rok 2012/2013  
 
Študijné kolo 
 
Viera Mazíková 
 
 
Maximálne: 10 bodov (b) 
 
 
Úvod 

 V tomto ročníku CHO sa budeme zaoberať látkami reverzibilne tlmiacimi 

činnosť CNS, vyvolávajúcimi bezvedomie so stratou vnímania bolesti - lokálnymi 

a celkovými anestetikami hlavne na báze halogenovaných alkánov a derivátov 

kyseliny benzoovej. 

V literatúre sa treba zamerať na názvoslovie a reakcie prípravy halogénderivátov 

alkánov, aromátov, funkčných a substitučných derivátov kyseliny benzoovej. 

 

Odporú čaná literatúra 

1.  P. Hrnčiar a kol.: Organická chémia, SPN, Bratislava, 1990. 

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

3.  J. Pacák: Jak porozumět organické chemii, Karolinum, Praha, 1997, s.169.  

4.   J. Pichler: Užitá chemie, Masarykova univerzita, Brno, 1999, s. 143. 

5. Súčasné učebnice organickej chémie používané na odborných školách 

a gymnáziách. 

6.   M. Sališová, T. Vencel, M. Putala: Názvoslovie organických zlúčenín. Dostupné 

na www.schems.sk  

 

Úloha 1    (1,2 b) 

Koľkouhlíkový je hlavný reťazec v zlúčenine vzorca CH3COOCH2CH2CH2CH2CH3. 

O aký druh zlúčeniny ide a aký je jej systematický názov? 

 

Úloha 2   ( 0,8 b) 

Čo znamenajú predpony o-, m-, p- a používajú sa aj u iných zlúčenín ako 

u benzénu? 

      



Úloha 3   (1,2 b) 

Napíšte vzorce alebo pomenujte halogénderiváty acyklických uhľovodíkov 

a) chloroform 

b) etyléndichlorid 

c) izopropylchlorid 

d) CClF2 CClF2 

e) CCl3F 

f) CHCl2CHCl2 

 

Úloha 4   (1,2 b) 

Napíšte vzorce alebo pomenujte deriváty kyseliny benzoovej 

a) kyselina p-aminobenzoová 

b) metylester kyseliny p-aminobenzoovej 

c)         

NO2

COOH

 

 

 

Úloha 5   (2,4 b) 

Navrhnite prípravu 

a) kyseliny benzoovej z toluénu 

b) p-aminotoluénu z toluénu 

 

Úloha 6   (0,8 b)   

Medzi anestetiká patria z organických zlúčenín napríklad: a)  cyklopropán,  b) 

divinyléter, c)  trichlóretylén, d)  halotan. Napíšte ich vzorce. 

 

Úloha 7  (1,2 b) 

V zubnom lekárstve sa na umŕtvenie okolia zuba používajú napríklad estery 

kyseliny p-aminobenzoovej s aminoalkoholmi. Napíšte vzorce kyseliny p-

aminobenzoovej,  3-aminopropanolu a ich vzájomnú reakciu v kyslom prostredí. 



 

Úloha 8  (1,2 b) 

Akými činidlami by ste uskutočnili nasledujúci sled reakcií: 

CH3 Br
Br

1
CH3

CH 2
CH3

CH2

Br

CH3

Br

Br
3

 

 
 

a) 1. KOH, zahrievanie;  2 . HBr, peroxid; 3. HBr, peroxid 

b) 1. KOH, zahrievanie;  2. HBr; 3. HBr, peroxid 

c) 1. KOH;  2 . HBr; 3. HBr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚLOHY Z ANALYTICKEJ CHÉMIE  
Chemická olympiáda – kategória EF – 49. ročník – školský rok 2012/2013 
 
Študijné kolo 
 
Elena Kulichová    
 
Maximálne 10 bodov (b)          
 
Uplynulo viac ako sto rokov odvtedy, čo si dánsky chemik Soren P.L. Sörenson pri 

analýze piva uvedomil potrebu vyjadriť a merať kyslý, či zásaditý charakter roztokov.   

V  časopise  Biochemische Zeitschrift publikoval k tejto téme diskusiu a navrhol 

posudzovať „exponent vodíkových iónov“, ktorý označil PH. Bola to skratka 

francúzskych slov "pouvoir hydrogene" resp. anglického „power of hydrogen“.  

Stupnica kyslosti sa pod názvom Sörensonova stupnica používala až do roku 1924, 

kedy ju vedci revidovali a upravili do tej podoby, ktorú poznáme a používame 

dodnes. 

O užitočnosti tohto nenápadného vynálezu nás presviedča každodenný život: o pH 

počujeme napríklad pri opise kvality vody, potravín, či životného prostredia, 

v reklame na kozmetiku a ďalšie výrobky každodennej potreby. Lekári tvrdia, že 

podľa pH slín pacienta možno dokonca určiť, či trpí onkologickým ochorením.  

Medzi prvé spôsoby určenia kyslosti roztoku, patrilo používanie indikátorov. Dnes 

vieme, že acidobázické indikátory sú látky, ktorých protonizovaná a neprotonizovaná 

forma sa líši sfarbením. Reakciu indikátora s protónom zapisujeme známou rovnicou: 

Ind + H+  →  IndH+ 

Koncentrácia protónov, pri ktorej vzniká protonizovaná forma IndH+, je pre každý 

indikátor iná. Túto koncentráciu môžeme vyjadriť hodnotami pH, ktoré určujú tzv. 

funkčnú oblasť indikátora.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Prehľad najpoužívanejších acidobázických indikátorov uvádzame v tabuľkovej forme: 

Názov indikátora Farba neprotonizovanej 
formy (Ind) 

Funkčná oblasť 
indikátora 

Farba protonizovanej 
formy (IndH+) 

tymolftaleín modrá 9,3 - 10,5 bezfarebná 
fenolftaleín ružová 8,0 - 9,8 bezfarebná 
neutrálna červeň žltá 6,8 – 8,0 červená 
brómtymolová modrá modrá 6,0 - 7,6 žltá 
brómfenolová červeň červená 5,0 – 6,8 žltá 
metylová červeň žltá 4,4 - 6,3 červená 
brómkrezolová zeleň modrá 3,8 – 5,4 žltá 
metylová oranž oranžovožltá 3,1 - 4,5 červená 
metylová žltá žltá 2,9 - 4,0 červená 
tymolová modrá žltá 1,2 - 2,8 červená 

Netrvalo dlho a na meranie pH sa začali využívať omnoho objektívnejšie a presnejšie 
elektroanalytické metódy. 
Hodnota pH je mimoriadne dôležitá aj pri kvalitatívnej a kvantitatívnej analýze 

v chémii a biochémii. Okrem odmerných metód, ktoré ju priamo využívajú 

(alkalimetria, acidimetria), je dodržanie potrebnej hodnoty pH podmienkou presných 

stanovení aj v manganometrii, chelátometrii, jodomentrii, ale aj pri elektroforéze a 

ďalších metódach analýzy v biochémii. 

V úlohách tohto ročníka chemickej olympiády sa zameriame na prehĺbenie znalostí 

z oblasti výpočtov, merania a aplikácie hodnoty pH. Zaujímať sa budeme najmä o pH 

látok a roztokov, s ktorými sa stretávame v každodennom živote, napr. kyseliny 

octovej, mravčej, mliečnej, roztokov amoniaku a pod. 

 
 
Odporúčaná literatúra: 

Glosová, Ľ., Ďuricová, A.: Chemické a ekonomické výpočty pre 3. ročník SOŠ, 

EXPOL PEDAGOGIKA 2007,  s.8-21 

Kandráč, J., Sirota, A.: Výpočty v stredoškolskej chémii, 2. vydanie. Bratislava 1996, 

s. 179-210 

Čermáková, Ľ. A kol.: Analytická chémia 1, Bratislava 1990, s.211 – 284 

 

 

 

 

 



Úloha 1 (1,5 b)  

 Pracovníci laboratória objavili v sklade neoznačenú odmernú banku naplnenú 

bezfarebným roztokom neznámej látky. Prvú skúšku látky vykonali pomocou 

acidobázických indikátorov. Do vzorkovníc odobrali po 10 ml roztoku, pridali k nim 

postupne niektoré indikátory a zistili: 

- pridanie niekoľkých kvapiek fenolftaleínového indikátora k 10 ml roztoku 

nevyvolalo zmenu jeho sfarbenia, 

- pridaním brómkrezolovej zelene sa roztok sfarbil do žlta, 

- pridanie metylovej žltej spôsobilo červené sfarbenie roztoku, 

- tymolová modrá vyvolala žlté sfarbenie vzorky. 

S využitím hodnôt v tabuľke určte interval, v ktorom sa pohybuje pH roztoku 

neznámej látky.  

Úloha 2  (3,5 b)  

 Na základe výsledkov predbežnej analýzy pracovníci usúdili, že ide o látku 

kyslej povahy, pravdepodobne o roztok slabej kyseliny. Rozhodli sa preto stanoviť 

koncentráciu látky alkalimetrickou titráciou.  

Pripravili si odmerný roztok hydroxidu sodného a štandardným postupom zistili 

presnú koncentráciu c(NaOH) = 0,04736 mol dm-3. Na stanovenie koncentrácie 

vzorky použili potom 10,0 cm3 neznámeho roztoku. Realizovali niekoľko paralelných 

stanovení, pričom zistili, že priemerná spotreba na indikátor  metylovú červeň bola 

22,4 cm3 a priemerná spotreba na fenolftaleín bola 24,1 cm3.  

2.1 Vypočítajte koncentráciu neznámej látky vo vzorke pre obe stanovenia (neznámu 

látku považujte za kyselinu so všeobecným vzorcom HA). 

2.2 Na základe výpočtu z úlohy 2.1 a výsledku úlohy 1 rozhodnite, či predpoklad, že 

ide o slabú kyselinu, bol správny. 

2.3 Rozhodnite, ktorý indikátor bol správne použitý pri stanovení neznámej látky. 

2.4 Vypočítajte disociačnú konštantu kyseliny, ak potenciometrickým stanovením sa 

zistilo, že presná hodnota pH neznámeho roztoku je 2,35.  

 

Úloha  3  (3 b) 

Pri stanovení organických kyselín sa často využíva pH-metrická titrácia 

automatickým titrátorom. Pri tejto metóde sa na prístroji nastaví predpokladaná 

hodnota pH sodnej soli príslušnej kyseliny a prístroj potom automaticky pridáva 

odmerný roztok s presne známou koncentráciou do dosiahnutia príslušnej hodnoty. 



Vypočítajte, aké pH by mali pracovníci nastaviť na titrátore pri stanovení  roztoku 

neznámej kyseliny odmerným roztokom hydroxidu sodného, ak predpokladáme, že 

na analýzu sa pipetovalo 20 cm3 roztoku vzorky, ktorá sa (na rozdiel od vizuálnej 

titrácie) neriedi pridaním destilovanej vody.  

Poznámka: Pri výpočtoch využite údaje a výsledky úlohy 2. 

Úloha 4  (2 b) 

Vzhľadom na neistý pôvod a čistotu roztoku kyseliny sa pracovníci laboratória 

rozhodli zneutralizovať ho zvyškovým roztokom amoniaku a vzniknutú amónnu soľ 

sa rozhodli použiť ako dusíkaté hnojivo.  

Vypočítajte, aký objem roztoku amoniaku s hodnotou pH = 11,11 je potrebný na 

úplnú neutralizáciu 1000 cm3 objaveného roztoku kyseliny. 

Pri výpočte použite pre amoniak hodnotu pKb = 4,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÚLOHY Z PRAXE  
Chemická olympiáda – kategória EF – 49. ročník – šk. rok 2012/2013 
 
Študijné kolo  
 
Elena Kulichová   
 
Maximálne: 50 bodov (b) 

Doba riešenia:  270 minút 

 

Kyselina 2-hydroxybenzoová (salicylová) patrí medzi najznámejšie suroviny 

farmaceutického priemyslu. Ako zložku odvarov vŕbovej kôry ju využívali už Gréci 

i Rimania. Autorom prvého novovekého receptu na liečbu akútnej triašky bol anglický 

kňaz a prírodovedec Edward Stone. Izoláciu účinnej látky z vŕbovej kôry ďalej 

zdokonalili nemeckí a francúzski farmaceuti a nazvali ju salicínom, podľa latinského 

pomenovania čeľade vŕbovitých (Salicylae).  Salicín však nebol vhodný pre všetkých 

pacientov. Vyvolával nevoľnosť, nezriedka aj žalúdočné vredy.  

Možnosti ako zmierniť vedľajšie účinky kyseliny salicylovej skúmalo v 19. storočí 

niekoľko výskumných skupín vo Francúzsku i v Nemecku. Úspešná bola napokon  

spoločnosť Bayer, ktorá v roku 1897 prišla s výrobou kyseliny acetylsalicylovej, 

známej aj pod firemným označením ASPIRIN. Jej názov je skratkou slova acetyl 

a Spiraea ulmaria  - staršieho latinského názvu túžobníka brestového, ktorý je 

bohatým prírodným zdrojom kyseliny salicylovej.  

Dnes sa kyselina salicylová vyrába synteticky z fenolu Kolbeho Schmittovou 

syntézou. Používa sa ako surovina na výrobu aspirínu, solí a esterov, ktoré majú 

použitie v kozmetike a medicíne. 

Kyselina acetylsalicylová s ročnou produkciou okolo 40 000 ton je najrozšírenejšou 

chemikáliou používanou vo farmaceutickom priemysle, ktorá sa uplatňuje 

v analgetikách a antipyretikách. 

Štúdiu vlastností, použitia a možností stanovenia kyseliny salicylovej,  acetyl-

salicylovej a ich solí  sa budeme venovať aj v praktických úlohách tohto ročníka 

chemickej olympiády.  

 
 
 
 



 

Odporú čaná literatúra:  

SLOVENSKÝ FARMACEUTICKÝ  KÓDEX 2007 dostupné na 

http://sk.scribd.com/doc/66936984/kodex2007 

Čermáková, L. a kol.: Analytická chémia 1, 2. vydanie, Bratislava ALFA, 1990,        

                                   s. 185 – 186 a  339 - 352,    

Štulík,K. a kol. : Analytická chémia 2.  Bratislava, Alfa, 1993 

 
Úlohou študijného kola je fotometricky stanovi ť rozpustnos ť kyseliny 

salicylovej vo vode .  

 
Železité ióny tvoria so salicylanovým aniónom (sal) cheláty, ktorých zloženie závisí 

od pH roztoku:  

- pri pH nižšom ako 4 vzniká [Fe(sal)]+, 

- pri hodnote pH medzi 4 až 9 prevláda komplex [Fe(sal)2]
- 

- pri pH vyššom ako 9 je to komplex [Fe(sal)3]
3- 

 
Úloha 1   Príprava roztokov 

1.1  Odvážte presne  0,1000 g salicylanu sodného analytickej čistoty  a pripravte 

z neho 250,0 cm3 zásobného štandardného roztoku. Vypočítajte molárnu 

koncentráciu pripraveného roztoku. 

1.2  Vypočítajte objem kyseliny sírovej s koncentráciou c = 0,3 mol dm-3 potrebný na 

prípravu 250 cm3 roztoku kyseliny sírovej s koncentráciou c = 0,012 mol dm-3. 

1.3  Vypočítajte hmotnosť nonahydrátu dusičnanu železitého, ktorý potrebujete na 

prípravu 50 cm3 roztoku s koncentráciou c = 0,05  mol dm-3. 

1.4  Pripravte roztok na vyvolanie farebnej reakcie: do banky s objemom 250 cm3 

pipetujte  25 cm3 roztoku dusičnanu železitého (z úlohy 1.3), pridajte vypočítaný 

objem kyseliny sírovej (z úlohy 1.2) a doplňte destilovanou vodou. 

 
Úloha 2   Stanovenie rezonan čnej vlnovej d ĺžky komplexu [Fe(sal)] + 

2.1  Zo sady kyviet na fotometrické stanovenie vyberte meraciu a porovnávaciu 

kyvetu tak, aby sa zhodoval údaj o ich šírke (napr. 0,98 cm). Potom obe kyvety 

naplňte destilovanou vodu a zistite, či  hodnoty absorbancie namerané pri 

vlnovej dĺžke 520 nm nevykazujú odchýlku viac ako 0,005. 



2.2   Do banky s objemom 50 cm3 pipetujte 5 cm3  štandardného roztoku salicylanu 

sodného, ktorý ste pripravili v úlohe 1.1. Pridajte 10 cm3 roztoku na vyvolanie 

farebnej reakcie, doplňte po rysku destilovanou vodou  a zmes dôkladne 

premiešajte. Roztokom naplňte meraciu kyvetu. 

2.3  Do ďalšej banky s objemom 50 cm3 pipetujte 10 cm3 roztoku na vyvolanie 

farebnej reakcie, ktorý ste pripravili v úlohe 1.4, doplňte po rysku destilovanou 

vodou  a zmes dôkladne premiešajte. Roztokom naplňte porovnávaciu kyvetu.  

2.4   Obe kyvety vložte do prístroja (napr. Spekol 11) a merajte závislosť absorbancie 

od vlnovej dĺžky v rozsahu vlnových dĺžok od 470 do 560 nm. 

2.5   Namerané hodnoty spracujte graficky (môžete použiť manuálne spracovanie  na 

milimetrový papier,  program Microsoft Office Excel, prípadne iný grafický 

program)  a stanovte rezonančnú vlnovú dĺžku komplexu. 

 

Úloha 3   Zostrojenie kalibra čnej krivky komplexu [Fe(sal)] + 

3.1   Do piatich baniek s objemom 100 cm3 dávkujte postupne  5, 10, 15, 20 a 25 cm3 

štandardného roztoku salicylanu sodného.  Do každej banky pridajte 10 cm3 

roztoku na vyvolanie farebnej reakcie, doplňte po rysku destilovanou vodou  

a zmes dôkladne premiešajte. Vypočítajte koncentráciu salicylanového iónu 

v pripravených roztokoch. 

3.2 Roztokmi  naplňte postupne meraciu kyvetu a pri rezonančnej vlnovej dĺžke 

(ktorú ste zistili v úlohe 2)  merajte absorbanciu voči porovnávaciemu roztoku.  

Pre každý roztok vykonajte aspoň dve paralelné stanovenia. 

3.3 Namerané hodnoty zapíšte do tabuľky v odpoveďovom hárku a zostrojte 

grafickú závislosť absorbancie od koncentrácie roztoku. (Opäť môžete použiť 

manuálne spracovanie  na milimetrový papier,  program Microsoft Office Excel, 

prípadne iný grafický program). 

   

Úloha 4   Stanovenie rozpustnosti kyseliny salicylo vej vo vode 

4.1 Do kadičky s objemom 150 cm3 odvážte 0,8 g čistej kyseliny salicylovej. Zmes 

zahrejte vo vodnom kúpeli na teplotu 80 – 90 °C. Po zorujte rozpúšťanie 

kyseliny. Zmes opäť ochlaďte a vytemperujte vo vodnom kúpeli na 20 °C.  



4.2 Po dosiahnutí predpísanej teploty skontrolujte vzhľad zmesi: mali byť 

pozorovateľné kryštáliky kyseliny salicylovej, čo znamená, že sme získali 

nasýtený roztok.  Zostrojte aparatúru na filtráciu pri atmosférickom tlaku a zmes 

prefiltrujte do suchej kadičky.  

4.3 Do odmernej banky s objemom 100 cm3 pipetujte 5 cm3 filtrátu, pridajte 10 cm3 

roztoku na vyvolanie farebnej reakcie, doplňte po rysku destilovanou vodou  

a zmes dôkladne premiešajte. Roztokom naplňte meraciu kyvetu a pri 

rezonančnej vlnovej dĺžke merajte absorbanciu voči porovnávaciemu roztoku. 

Vykonajte aspoň dve paralelné stanovenia. 

4.4  Pomocou kalibračnej čiary určte koncentráciu kyseliny salicylovej v roztoku 

nasýtenom pri 20 °C. Hodnotu vyjadrite ako koncentr áciu (mol dm-3) a ako 

rozpustnosť  (v g kyseliny salicylovej na 100 g roztoku).  

         Pri výpočte predpokladáme, že hustota roztoku kyseliny salicylovej sa 

významne nelíši od hustoty vody.  

 

Úloha 5   Vypl ňte odpove ďový hárok  

 

 

Poznámka: 

a) Údaje o mólových hmotnostiach nájdete na etiketách chemikálií, príp. v tabuľkách 

b) Fotometrické meranie realizujte podľa návodu na konkrétny prístroj, ktorý máte 
k dispozícii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odpove ďový hárok z PRAXE  

Škola: 

  

Meno súťažiaceho: 

Celkový počet pridelených 
bodov: 

 
 

Podpis hodnotiteľa: 

 

Hmotnosť štandardnej látky použitá na prípravu zásobného štandardného 
roztoku:  

mST = 

Úloha  

 

1.1 

 

 

Výpočet látkovej koncentrácie štandardného roztoku 

 

 

Úloha  

 

1.2 

 

Výpočet objemu kyseliny sírovej: 

 

 

Úloha  

 

1.3 

 

Výpočet hmotnosti nonahydrátu dusičnanu železitého: 

 

 

 

 

Úloha  

 

2.2 

 

Výpočet  koncentrácie salicylanových aniónov v roztoku, ktorý sa použil  na 
meranie absorpčnej krivky:  

 

 

 



Tabuľka hodnôt pre zostrojenie absorpčnej krivky  

λλλλ, 
nm 
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Úloha  

 

2.4 

  
Rezonančná vlnová dĺžka zistená z grafu  λλλλ = 

Úloha  

3.1 

 

 

 

Výpočet koncentrácie roztokov použitých na meranie kalibračnej čiary 

 

 

 

 

 

Tabuľka hodnôt pre zostrojenie kalibračnej krivky  

V , cm 3 

(objem zás. 
štand. roztoku)  

0 5 10 15 20 25 

c, 
mol dm -3 
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A2 
      

Úloha  

 

3.2 

 

APRIEM       

Úloha  

4.1 

Hmotnosť kyseliny salicylovej, použitá na prípravu nasýteného roztoku: 

mSAL = 

Hodnoty absorbancie pre vzorku pripravenú z nasýteného roztoku kyseliny 
salicylovej: Úloha  

4.3 A1 = A2 = A3 = APRIEM = 

Koncentrácia kyseliny salicylovej odčítaná z kalibračnej čiary: cSAL = 

Úloha  

4.4 

Výpočet rozpustnosti kyseliny salicylovej:  
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