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ÚLOHY Z ANORGANICKEJ A ANALYTICKEJ CHÉMIE   
Chemická olympiáda – kategória A – 49. ročník – školský rok 2012/2013 
Školské kolo  
 
Anton Sirota   
 

Maximálne 18 bodov 
Predpokladaná doba riešenia: 60 minút  

 

Úloha 1     (9 b) 

 Učiteľ vymyslel pre žiakov nasledovnú chemickú úlohu. Žiaci si pripravili 4,50% 

roztok síranu meďnatého. Do vhodnej kadičky, ktorú neskôr umiestnili do tempero-

vaného boxu s teplotou 22 °C, odliali také množstvo  pripraveného roztoku, aby jeho 

hladina dosiahla výšku 12,0 cm (merané od podložky). Kadička mala vonkajší prie-

mer 8,0 cm a hrúbka steny kadičky bola presne 2 mm. Mierne zaoblenie medzi dnom 

kadičky a bočnými stenami možno zanedbať. 

1.1 Vypočítajte výšku roztoku v okamžiku, keď sa v roztoku objaví prvý kryštálik 

modrej skalice.  

1.2 Vypočítajte objem vody, ktorý sa musí pri ďalšom státí odpariť tak, aby               

v kadičke zostal len vykryštalizovaný CuSO4 . 5 H2O.  

 

 Z vykryštalizovaného CuSO4 . 5 H2O sa odobrali 2,00 g na termickú analýzu. 

Zistilo sa, že termický rozklad nastáva v dvoch zreteľných skokoch. V prvok skoku sa 

pri teplote 150 °C zmenší hmotnos ť návažku o 0,5772 g.  Pri zvyšovaní teploty sa 

ďalší skok pozoruje pri 200 °C, pri čom sa hmotnosť návažku zmenší o ďalších 

0,1443 g.  

1.3 Na základe výpočtu zapíšte pomocou reakčnej schémy priebeh tepelného roz-

kladu CuSO4 . 5 H2O. 

1.4   Napíšte chemickú reakciu, ktorá by prebiehala, keby sa návažok ďalej zohrieval 

pri ešte vyššej teplote. 

 

 V kryštálovej štruktúre modrej skalice sa centrálny atóm medi nachádza            

v oktaédrickom obklopení, pričom jednotlivé oktaédre (centrálny atóm medi a obklo-

pujúce ho častice) sa spájajú navzájom do reťazca.   

1.5  a)  Aký chromofór sa vyskytuje v štruktúre CuSO4 . 5 H2O?  
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Pomôcka: Zloženie koordinačnej sféry sa skrátene zapisuje tzv. chromofórom.  

V chromofóre je zahrnutý centrálny atóm a donorové atómy, pričom sa 

uvádza ich druh a počet.  Napríklad v komplexe [Ni(NH3)6]
2+ je chromofór 

NiN6. Ak donorové atómy sú atómy toho istého prvku, ale pochádzajú od 

rôznych ligandov, treba ich v chromofóre odlíšiť.           

  b)  Nakreslite schematicky dva prepojené oktaédre v štruktúre CuSO4 . 5 H2O.       

P o m ô c k y : 

a)     Tabuľka 1: Závislosť hustoty roztoku CuSO4 od hmotnostného zlomku CuSO4  

                          v roztoku    

w(CuSO4) 
ρ(roztoku CuSO4) 

(g cm-3) 

0,0200 1,0190 

0,0400 1,0403 

0,0600 1,0620 

0,0800 1,0842 

0,1000 1,1070 

  

b) Pri 22 °C je v 100 g nasýteného roztoku rozpuste ných 17,5 g CuSO4.    

c) Mr(CuSO4 . 5 H2O) = 249,687;     Mr(H2O) = 18,015  

 

Úloha 2     (9 b) 

Vo vodných roztokoch niektorých zlúčenín sa nachádzajú anióny typu 3
–XOn , 

kde X je prvok 2. alebo 3. periody Mendelejevovej periodickej sústavy. 

2.1 Napíšte vzorce spomínaných aniónov tak, že písmeno X nahradíte značkou 

vhodného prvku a za n dosadíte vhodné číslo. 

2.2 Nakreslite elektrónové štruktúrne vzorce navrhnutých aniónov, pričom dôsledne 

dodržujte oktetové pravidlo a vo vzorcoch vyznačte čiarkami voľné elektrónové 

páry a atómom priraďte kladné alebo záporné formálne náboje.  Opíšte priesto-

rový tvar aniónov.  

2.3 Uveďte: 

a)  pomocou ktorých orbitálov centrálneho atómu sa tvoria v uvedených  anió-

noch σ -väzby, 

b) či týchto aniónoch vznikajú aj lokalizované alebo delokalizované π -väzby.  
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ÚLOHY Z FYZIKÁLNEJ CHÉMIE 

Chemická olympiáda – kategória A – 49. ročník – školský rok 2012/13 
Školské kolo 
 
Ján Reguli  

Maximálne 17 bodov 
Doba riešenia 60 minút  
 

Úloha 1    (8 b)  

1.1  V nádobe s objemom 2,5 dm3 je 0,4 mol dusíka pri teplote 30 °C. Z tlakovej f ľa-

še sme k nemu pripustili 0,1 mol kyslíka. Na akú teplotu sme museli nádobu 

ochladiť, aby v nej tlak nestúpol viac než o 20 %? Aká je hustota plynu 

v konečnom stave?  

        M(N2) = 28 g mol–1, M(O2) = 32 g mol–1; predpokladáme ideálne správanie ply-

nu.]  

1.2  V nádobe s objemom 2,5 dm3 je dusík pri teplote 0 °C a tlaku 100 kPa. V druhe j 

nádobe s objemom 0,5 dm3 je vodík pri teplote 25 °C a tlaku 200 kPa. Vypo čí-

tajte zloženie výslednej zmesi plynov (v mólových a hmotnostných zlomkoch) 

po spojení baniek cez kohút. Aký tlak sa ustáli v bankách, ak výsledná teplota 

bude 25 °C?  M(N2) = 28 g mol–1, M(H2) = 2,0 g mol–1 

 

Úloha 2     (5 b) 

2.1  Tlak nasýtenej pary benzénu pri teplote 60,6 °C j e 53,329 kPa. V prítomnosti 

19 g neprchavej organickej látky v 500 g benzénu jeho tlak nasýtených pár kle-

sol na 51,462 kPa. Vypočítajte molárnu hmotnosť tejto látky (molárna hmotnosť 

benzénu je 78,11 g mol–1).  

2.2  Roztok dvoch kvapalín pri teplote 300 K obsahuje 50 g látky A 

(MA = 42,15 g mol–1) a 36 g látky B (MB = 67,05 g mol–1). Parciálny tlak zložky A 

pri uvedenej teplote má hodnotu pA = 18,45 kPa pri celkovom tlaku 

p = 40,09 kPa. Aké sú tlaky nasýtených pár čistých zložiek pri uvedenej teplo-

te? 

 

Úloha 3     (4 b) 

0,1%-ný roztok fenolftaleínu je jedným z najpoužívanejších acidobázických indikáto-

rov. V kyslom prostredí je bezfarebný, v zásaditom sa rýchlo mení na známu ružovú 
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farbu. V alkalickom prostredí ďalej reaguje s OH– iónmi a pomaly sa odfarbí. Ide 

o elementárnu bimolekulovú reakciu, ktorá by teda mala byť reakciou druhého po-

riadku.  Ak do roztoku NaOH s koncentráciou 0,1 mol dm–3 pustíme jednu kvapku 

roztoku fenolftaleínu, meraním absorbancie zistíme, že koncentrácia fenolftaleínu 

exponenciálne klesá. Ide teda o reakciu prvého poriadku.  

3.1  Zdôvodnite, prečo rýchlosť tejto reakcie závisí len od koncentrácie fenolftaleínu 

a nie od koncentrácie hydroxidu?  

Pri teplote 20 °C sa fenolftaleín v uvedenom roztok u NaOH rozkladá s rýchlostnou 

konštantou 0,11552 min–1.  

3.2  Za akú dobu poklesla absorbancia (t. j. koncentrácia) fenolftaleínu na polovicu?  

3.3  Koľko % fenolftaleínu zostalo v roztoku po 18 minútach priebehu reakcie?  

____________________ 
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ÚLOHY Z ORGANICKEJ CHÉMIE 

Chemická olympiáda - kategória A – 49. ročník - školský rok 2012/2013 

Školské kolo  

 

Radovan Šebesta a Marta Sališová  

    
Maximálne 17 bodov;  (80 p.b. x 0.213 (koeficient) = 17 b)   
Doba riešenia 60 minút  
 

 

Úloha 1     (12 pb,  2.56 b)  

Pomenujte substitučným názvom zlúčeniny 1a a 1b, pomocou deskriptorov označte 

aj konfiguráciu zlúčenín. 

H OCH3

O

CH3

CH3
Cl

H2N

1a) 1b)
Br

O

H

CH3

Cl

 

 

 

Úloha 2     (12 pb, 2.56b) 

Alkíny sú užitočné východiskové látky v organickej syntéze. Doplňte produkty reakcií 

pent-1-ínu s činidlami uvedenými v schéme. 

  

 

 

Úloha 3     (15 pb, 3.20 b) 

Lokálne anestetikum proparakaín sa pripravuje z kyseliny 4-hydroxybenzoovej na-

sledujúcou sekvenciou krokov. Doplňte štruktúry medziproduktov A-E. 
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Úloha 4     (15 pb, 3.20 b) 

Zlúčenina A (C11H14O3) má doleuvedené IČ a 1H NMR spektrá. Určte štruktúru látky 

A. Priradte signály v NMR spektre. Spektrum zapíšte v tvare "2,60 (m, 2H)" a pride-

nie vyznačte v obrázku spektra. 

 

 

 

Úloha 5     (15 pb, 3.20b) 

Navrhnite prípravy:  

a) trans-1,2-dihydroxycyklohexánu   

b) cis-1,2-dihydroxycyklohexánu z cyklohexánu. 
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Úloha 6     (5 pb, 1.07b)   

Aromatická zložka škoricovej silice je 3-fenylprop-2-enál (škoricový aldehyd). Navrh-

nite jeho syntézu z benzaldehydu. 

 

 

Úloha 7 (6 pb, 1.28 b) 

Z kyseliny 2-hydroxybenzoovej, 4-nitroanilínu, dusitanu sodného a kyseliny chlórovo-

díkovej možno pripraviť farbivo alizarínovú žltú R. Napíšte reakcie prípravy a štruk-

túrny vzorec alizarínovej žltej. (Poznámka: Kľúčový krok, azokopulácia, je reakcia, 

ktorá je väčšinou citlivá na stérické bránenie, to znamená že k reakcii dochádza na 

menej bránenej pozícii.) 

 

____________________ 
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ÚLOHY Z BIOCHÉMIE  

Chemická olympiáda – kategória A – 49. ročník – školský rok 2012/13 
Školské kolo  
 
Boris Lakatoš  
 
Maximálne 8 bodov             
Doba riešenia: 40 min  
 
Úloha 1     (3 b)         

 

Pre získavanie energie z lipidov uložených v zásobe je najvýznamnejšou drá-

hou β-oxidácia mastných kyselín prebiehajúca v mitochondriách. Výsledný produkt 

odbúravania mastných kyselín v mitochondriách následne vstupuje do viacerých me-

tabolických dráh. 

a) Napíšte názov molekuly, ktorá je hlavným produktom β-oxidácie mastných ky-

selín prebiehajúcej v mitochondriách. 

 
Enzýmy tejto degradačnej dráhy sú schopné spracovať mastné kyseliny, kto-

rých dĺžka acylového reťazca nepresahuje 20 uhlíkov. V prípade mastných kyselín 

s dĺžkou reťazca 4-18 uhlíkov o možnosti ich degradácii v mitochondriách rozhoduje 

prítomnosť ďalších funkčných skupín na acylovom reťazci.  

 

COOH

COOH

A

B
 

 b) Rozhodnite, ktorá z mastných kyselín uvedených na obrázku môže vstúpiť 

do β-oxidácie priamo. 

 c) Uveďte aké ďalšie spôsoby oxidácie mastných kyselín prebiehajú v bunkách. 

 
Úloha 2     (3 b)         
 

Ako nenasýtené mastné kyseliny označujeme karboxylové kyseliny 

s minimálne jednou dvojitou väzbou v acylovom reťazci. Ľudský organizmus je vyba-

vený enzýmami, ktoré dokážu do mastnej kyseliny „zabudovať“ maximálne jednu 

dvojitú väzbu. Enzým, ktorý je schopný odstrániť dva atómy vodíka z mastnej kyseli-
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ny a tak medzi dvomi susediacimi uhlíkmi vytvoriť dvojitú väzbu, voláme desaturáza. 

U človeka existujú štyri rôzne desaturázy, ktoré podľa polohy vznikajúcej dvojitej 

väzby označujeme ∆9 desaturáza, ∆6 desaturáza, ∆5 desaturáza a ∆4 desaturáza.  

a) Nakreslite štruktúru mastnej kyseliny v cis konformácii, ktorá vznikla pôso-

bením ∆9 desaturázy na kyselinu palmitovú. 

b) Vzniknutú mononenasýtenú mastnú kyselinu pomenujte systémovým aj tri-

viálnym názvom. 

 
Veľký význam vo výžive človeka zohrávajú polynenasýtené mastné kyseliny 

(PUFA, polyunsaturated fatty acid). Tieto mastné kyseliny, v súčasnosti s obľubou 

označované ω-3 a ω-6, obsahujúce dve a viac dvojitých väzieb sú pre človeka esen-

ciálne (nevyhnutné) a slúžia ako prekurzory pre biosyntézu iných významných mast-

ných. 

c) Napíšte názvy dvoch polynenasýtených mastných kyselín, ktoré obsahujú 

vo svojej molekule 18 uhlíkov. 

 

Úloha 3     (2 b)         

Jedným z dôležitých procesov spojených so vznikom života na Zemi bola for-

mácia membrán, ktorá umožnila oddeliť vnútorné prostredie vznikajúcej bunky od jej 

okolia. Stavebnými jednotkami membrán sú viaceré typy fosfolipidov, ktoré sa líšia 

v skupine pripojenej k zvyšku kyseliny fosforečnej na jednom z uhlíkov glycerolu. 

Väčšina bunkových membrán, vrátane cytoplazmatickej, je tvorená dvojvrstvou fosfo-

lipidov. Predpokladajte, že jedna molekula fosfolipidu zaberá plochu 70 Å2.  

a) Vypočítajte, koľko molekúl fosfolipidov sa nachádza v oblasti cytoplazmatic-

kej membrány zaberajúcej plochu 1 µm2.  

 
Bunkové membrány možno z hľadiska distribúcie jednotlivých typov fosfolipi-

dov vo vrstvách považovať za asymetrické. Napríklad vo vonkajšej vrstve cytoplaz-

matickej membrány sa za normálnych podmienok nevyskytuje fosfolipid, ktorého 

štruktúra je uvedená nižšie. 

____________________ 
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b) Pomenujte uvedený fosfolipid. 

c) Uveďte názvy dvoch ďalších fosfolipidov prítomných v cytoplazmatickej 

membráne. 
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