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ÚLOHY ZO VŠEOBECNEJ A ANORGANICKEJ CHÉMIE  
Chemická olympiáda – kategória B – 49. ročník – školský rok 2012/2013 
 

Školské kolo 
 

Juraj Bujdák 
 

Maximálne 40 bodov  

Doba riešenia: 80 minút  

 
 

Úloha 1     (13 b) 
Časť rozpusteného oxidu uhličitého reaguje s vodou pričom vzniká kyselina uhličitá. 

Kyselina uhličitá je dvojsýtna kyselina. Molekula kyseliny uhličitej je veľmi nestabilná. 

a. Napíšte rovnice disociácie kyseliny uhličitej do prvého a druhého stupňa. 

b. Vyjadrite rovnicami disociačné konštanty kyseliny uhličitej do prvého a druhého 

stupňa pomocou rovnovážnych koncentrácií jednotlivých zložiek. Vychádzajte 

z rovníc chemických reakcií Úlohy 1a. 

c. Porovnajte hodnoty konštánt pKa kyseliny uhličitej do prvého (pKa1=6,3) a druhé-

ho stupňa (pKa2=10,3) navzájom a s disociačnými konštantami kyseliny sírovej 

(pKa1=-3, pKa2=1,99) a disociačnou konštantou amoniaku (ako kyseliny) vo vod-

ných roztokoch (pKa1=34). Na základe uvedených hodnôt porovnajte kyslé vlast-

nosti (silu kyselín) nasledovných molekúl a iónov vo vode: 

H2CO3, HCO3
-, NH3, H2SO4, HSO4

- 

d. Ktorá z uvedených molekúl či iónov má vo vodnom roztoku výrazne a ktorá slabo 

zásadité vlastnosti? 

e. Z hodnoty pKa1 kyseliny uhličitej do prvého stupňa (pKa1=6,3) vypočítajte diso-

ciačnú konštantu Ka1. 

 

Úloha 2     (14 b) 

Pri spaľovaní benzínu v motoroch vznikajú ako hlavné produkty voda a oxid uhličitý. 

V malých množstvách sa uvoľňujú aj oxidy síry a dusíka, ktoré priamo súvisia 

od obsahu síry a dusíka v palive. Nedokonalým spaľovaním uhľovodíkov môžu vzni-

kať sadze - jemné častice uhlíka a jedovatý plyn, oxid uhoľnatý. Vysoká koncentrácia 
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dopravy môže spôsobiť nárast obsahu oxidu uhoľnatého vo vzduchu. Autá 

s výfukovým systémom opatreným katalyzátormi dokážu znížiť obsah oxidu uhoľna-

tého na minimum. Reakcia je založená na oxidácii kyslíkom, pričom vzniká menej 

škodlivý oxid uhličitý. Z dôvodu významu týchto reakcií sa vedci zaujímali o ich ter-

mochémiu.  

Reakčnú entalpiu spaľovania oxidu uhoľnatého na uhličitý možno zistiť priamo. Po-

merne čistý oxid uhoľnatý sa dá jednoducho pripraviť dehydratáciou kyseliny mravčej 

(HCOOH).  

a. Napíšte rovnicu dehydratácie kyseliny mravčej. 

b. Experimentálne sa zistilo, že hodnota štandardnej molárnej entalpie spaľovania 

oxidu uhoľnatého na oxid uhličitý je -283 kJ mol-1. Čo prezrádza znamienko hod-

noty štandardnej entalpie spaľovania oxidu uhoľnatého na oxid uhličitý? 

Reakčnú entalpiu spaľovania uhlíka na oxid uhličitý možno zistiť priamo, ak reak-

cia prebieha v podmienkach dostatočného množstva kyslíka. Jej hodnota je  

-393,5 kJ mol-1. Problematické je priame meranie reakčnej entalpie oxidácie uhlíka 

na oxid uhoľnatý. Pri spaľovaní väčšina uhlíka reaguje aj pri nižších tlakoch kyslíka 

na oxid uhličitý. Jednoduchším spôsobom ako experimentálne stanovenie je reakčnú 

entalpiu oxidácie uhlíka na oxid uhoľnatý vypočítať pomocou Hessovho zákona.  

c. Napíšte rovnice nasledovných reakcií: 

I. Spaľovania uhlíka za vzniku jedného molu oxidu uhoľnatého.  

II. Spaľovania 1 molu oxidu uhoľnatého.  

III. Spaľovania 1 molu uhlíka za vzniku oxidu uhličitého.  

d. Z hľadiska termochémie možno reakčné teplo jednej z reakcií I až III vyjadriť po-

mocou súčtu reakčných tepiel zostávajúcich dvoch reakcií. Napíšte z ktorých  

a pomocou Hessovho zákona vypočítajte molárnu entalpiu reakcie oxidácie uhlíka 

na oxid uhoľnatý.  

 

Úloha 3     (13 b) 
V morskej vode je obsah chrómu na úrovni do 0,6 ppb (parts per billion, hmot-

nostný zlomok jednej miliardiny = 10-7 %). V riekach množstvo chrómu dosahuje oko-

lo 1 ppb, ale boli zaznamenané aj prípady niekoľkých desiatok ppb v miestach 

v blízkosti priemyselného znečistenia. 



3 

Predpokladajte, že celkový objem vody v oceánoch predstavuje 1,386 109 km3 vody.  

a. Vypočítajte koľko ton chrómu je vo všetkých oceánoch, ak priemerný obsah 

chrómu je 0,5 ppb (5 10-8 %) a priemerná hustota morskej vody je približne 

1 kg dm-3.  

b. Vypočítajte, aká je molárna koncentrácia chrómu v morskej vode. Predpokladajte 

mólovú hmotnosť chrómu 52,00 g mol-1.  

c. Vypočítajte, aký povrch by bolo možné pochrómovať, ak by sa podarilo získať 

celý obsah chrómu z morskej vody a hrúbka vrstvičky chrómu by bola 0,02 mm. 

Hustota chrómu je 7,19 g cm-3. 

 

_______________ 
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ÚLOHY Z ORGANICKEJ CHÉMIE  
Chemická olympiáda – kategória B – 49. ročník – školský rok 2012/2013 
 

Školské kolo 
 

Martin Walko 
 

Maximálne 20 bodov  

Doba riešenia: 60 minút  

 

 

Úloha 1     (10 b) 
 Napíšte štruktúry a názvy (vrátane stereodeskriptorov) všetkých dichloridov 

(vrátane stereoizomérov), ktoré môžu vzniknúť pri radikálovej dichlorácii butánu. 

 

Úloha 2     (4 b) 
 Napíšte štruktúry aspoň ôsmych častíc (molekúl a radikálových medziproduk-

tov), ktoré sa vyskytujú v zmesi počas radikálovej monochlorácie propánu. Uvedomte 

si, že v zmesi prebieha zároveň mnoho reakcií, ktoré sú v rôznych fázach reakčného 

mechanizmu. 

 

Úloha 3     (2 b) 
a) Prečo sa pri halogenácii alkánov nepoužíva fluór? 

A. Má príliš nízku reaktivitu. 

B. Má príliš vysokú reaktivitu. 

C. Výsledné fluoroalkány sú nestabilné. 

D. Je plyn. 

b) Aká je reaktivita halogénov pri radikálovej halogenácii? 

A. Br2 > Cl2 > I2 

B. I2 > F2 > Cl2 

C. F2 > Br2 > I2 

D. Br2 > I2 > Cl2 
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Úloha 4     (4 b) 
 Pomer rýchlostí radikálovej chlorácie väzby C-H na primárnom:sekundárnom 

atóme uhlíka je 1:4. Radikálová bromácia je selektívnejšia a pomer rýchlostí substi-

túcie vodíka na primárnom:sekundárnom atóme uhlíka je 1:80. 

a)  Aký bude pomer monochlórderivátov izolovaných po radikálovej chlorácii butá-

nu? Uveďte názvy vznikajúcich derivátov a ich zastúpenie v zmesi v percentách. 

Stereochémiu neberte do úvahy. 
b) Aký bude pomer monobrómderivátov izolovaných po radikálovej bromácii butánu? 

Uveďte názvy vznikajúcich derivátov a ich zastúpenie v zmesi v percentách. Ste-

reochémiu neberte do úvahy. 
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