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ÚLOHY Z ANORGANICKEJ A ANALYTICKEJ CHÉMIE  

Chemická olympiáda  –  kategória  A  –  50. ročník  –  školský rok 2013/14 
Celoštátne kolo 
 
Anton Sirota  

 

Maximálne 18 bodov 
Predpokladaná doba riešenia 60 min 

 

Úloha 1 (7,1 bodov) 

Chlorid olovnatý je pri laboratórnej teplote vo vode pomerne málo rozpustná biela látka. Jej 

rozpustnosť možno vyjadriť: 

a)  pomocou hmotnosti rozpusteného chloridu olovnatého v 100 g nasýteného vodného 

roztoku chloridu olovnatého, prípadne v 100 g vody pri teplote 20 °C, 

b)    pomocou súčinu rozpustnosti.  

Pri stanovení rozpustnosti chloridu olovnatého sa z jeho nasýteného vodného roztoku 

pri 20 °C odpipetovalo 20,00 cm3 a po úprave roztoku prídavkom kyseliny vínnej, amoniaku a 

amónneho tlmivého roztoku sa do roztoku pridala eriochrómová čerň ako indikátor. Pritom 

sa roztok sfarbil do fialova. Takto upravený slabo zásaditý roztok sa titroval roztokom 

chelatónu s koncentráciou presne 0,02 mol dm–3, pričom v koncovom bode titrácie sa 

sfarbenie roztoku zmenilo na jasné modré. Spotreba roztoku pri titrácii bola 38,5 cm3.  

Pri ďalšom stanovení (Mohrova metóda) sa do 10,00 cm3 nasýteného roztoku chloridu 

olovnatého pridalo niekoľko kvapiek 5%-ného roztoku chrómanu draselného a za stáleho 

miešania sa roztok titroval roztokom dusičnanu strieborného s koncentráciou 0,102 mol dm–

3 do trvalého červenohnedého sfarbenia suspenzie, ktorá vznikla v titrovanom roztoku. 

Spotrebovalo sa pritom 7,35 cm3 roztoku dusičnanu strieborného.  

 

1.1 Hodnotu súčinu rozpustnosti Ks(PbCl2) pri 20 °C možno na základe uvedených 

experimentálnych údajov vypočítať dvojakým spôsobom:  

a)  stanoví sa koncentrácia obidvoch iónov v nasýtenom roztoku a získané hodnoty sa 

dosadia do vzťahu pre súčin rozpustnosti;  

b)  stanoví sa koncentrácia len jedného z iónov a vypočíta sa hodnota súčinu 

rozpustnosti.  



3 

Uveďte obidva spôsoby výpočtu a porovnajte výsledky. Ak budeme predpokladať, že 

stanovenie koncentrácie olovnatých katiónov bolo presnejšie, vyjadrite relatívnu 

chybu v % pri určení hodnoty súčinu rozpustnosti Ks(PbCl2) spôsobom uvedeným 

v bode a).  

1.2 Vypočítajte rozpustnosť PbCl2 a uveďte ju v gramoch PbCl2 rozpustených v 100 g 

nasýteného vodného roztoku PbCl2 pri 20 °C. 

1.3 Vysvetlite princíp indikácie koncového bodu pri použitej chelátometrickej titrácii 

roztoku olovnatej soli.  

1.4 Vysvetlite princíp indikácie koncového bodu titrácie pri Mohrovej metóde stanovenia 

chloridov. Tvrdenie ilustrujte jednoduchým výpočtom rozpustnosti AgCl a Ag2CrO4 vo 

vode.  

1.5 Možno stanoviť Mohrovou metódou aj bromidy?  

 

Pomôcka:     

i) Ks(AgCl) = 1,10  10-10 ;    Ks(AgBr) = 4,00  10-13 ;    Ks(Ag2CrO4) = 2,00  10-12 

ii) Ar(Pb) = 207,2;     Ar(Cl) = 35,453        

iii)    Predpokladajte, že hustota nasýteného roztoku chloridu olovnatého je rovnaká ako 

hustota vody pri 20 °C.    

 

Úloha 2     (10,9 b) 

Zmiešajú sa rovnaké objemy vodných roztokov chloristanu železitého s koncentráciou 

1,00 . 10–3 mol dm–3 a tiokyanatanu draselného s koncentráciou 0,100 mol dm–3. Vo výslednom 

roztoku sa vytvorí zmes komplexov [FeIII(SCN)i]
3–i, kde i = 1 až 3, pričom pre ich stupňovité 

konštanty stability Ki platí presne:  K1 = 130;    K2 = 16;     K3 = 1. 

2.1   Napíšte chemické rovnice pre rovnováhy, ktoré sa ustaľujú vo vzniknutom vodnom 

roztoku a vzťahy pre príslušné rovnovážne konštanty. 

2.2  Koľko mólových percent z celkového látkového množstva železa je v zmesi prítomných 

ako Fe3+, [Fe(SCN)]2+, [Fe(SCN)2]+ a [Fe(SCN)3]. 

2.3    Aké je sfarbenie roztoku? 

2.4  Vzorce látok v úlohe 2.2 sú uvedené v zjednodušenej podobe. Skompletizujte 

koordinačnú sféru FeIII uvedených látok.  
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2.5  Záporný náboj tiokyanátovej skupiny NCS– je pomerne rovnomerne rozdelený medzi 

atómami dusíka a síry. Napíšte schému, ktorá vyjadruje rovnováhu medzi dvomi 

krajnými polohami záporného náboja v tiokyanátovej skupine.  

2.6 Z uvedeného vyplýva, že katión [Fe(SCN)]2+ by mohol existovať vo forme dvoch tzv. 

väzbových izomérov. Znázornite úplnú koordinačnú sféru obidvoch izomérov. 

2.7 V praxi sa potvrdzuje, že tiokyanátová skupina môže vystupovať aj ako viacfunkčný 

ligand. Viacfunkčnosť tiokyanátovej skupiny dokumentujte na schémach koordi-

načných sfér, v ktorých centrálne atómy označíte M (z angl. metal).      
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ÚLOHY Z FYZIKÁLNEJ CHÉMIE 

Chemická olympiáda  –  kategória A  –  50. ročník  –  školský rok 2013/14 
Celoštátne kolo 
 
Ján Reguli  

Katedra chémie, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave  

 

Maximálne 17 bodov  

Doba riešenia 60 minút  

 

Úloha 1 (7 bodov) 

1 mól ideálneho plynu (CV,m = 3/2 R) je v tepelne izolovanej nádobe s objemom 25 dm3 

pri teplote 25 °C. Nádoba je vybavená piestom, ktorý sa pomaličky (t. j. predpokladáme, že 

vratne) stláča až na objem 20 dm3. Na akej hodnote sa ustáli teplota? Na pieste odstránime 

tepelnú izoláciu a pri konštantnej teplote ho pomaličky (vratne) zdvihneme na pôvodný 

objem 25 dm3. Aký bude potom tlak? Nakoniec plyn v tomto objeme ochladíme na 25 °C.  

Pre každý krok a pre celý cyklus vypočítajte hodnoty objemovej práce, tepla, zmeny vnútor-

nej energie a zmeny entalpie. Priebeh deja čo najpresnejšie znázornite na p-V diagrame. 

 

Úloha 2 (5 bodov)  

2.1  Na stole v miestnosti pri teplote 25 °C sú dve uzavreté nádoby obsahujúce po 100 ml 

kvapalného etanolu. Vzduch nad kvapalným etanolom sme z nádob odtiahli vývevou a 

počkali sme na ustálenie rovnováhy. Objemy nádob sú 1 liter a 3 litre. V oboch nádobách 

sme zmerali tlak. Bol v niektorej nádobe vyšší tlak? Ak myslíte, že bol, uveďte v ktorej. 

 

2.2  V laboratóriu v dvoch otvorených nádobách na varičoch vrú voda resp. etanol. Čo sa dá 

povedať o tlakoch ich nasýtených pár v okamihu varu?  

a) Tlak nasýtenej pary nad nádobou s vodou je vyšší.  

b) Tlak nasýtenej pary nad nádobou s etanolom je vyšší.  

c) Oba tlaky sú rovnaké.  

Vysvetlite svoju odpoveď. 
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2.3 100 ml vody pri 25 °C a 100 ml etanolu pri 25 °C sme zohrievali rovnakou rýchlosťou za 

rovnakých podmienok. Po troch minútach bola teplota etanolu 50 °C. Teplota vody do-

siahla 50 °C o dve minúty neskôr. Ktorá kvapalina prijala pri zohriatí na 50 °C viac tepla?  

a)  Voda.   b)  Etanol.  

c)  Obe prijali rovnaké množstvo tepla.  d)  Z poskytnutých údajov sa to nedá rozhodnúť. 
 
2.4  Aký máte dôvod pre svoju odpoveď na otázku 2.3?  

a) Voda má vyššiu teplotu varu ako etanol.  

b) Vode trvá dlhšie, kým zmení svoju teplotu, než etanolu. 

c) Obe látky zvýšili svoju teplotu o 25 °C. 

d) Lieh má nižšiu hustotu a tlak nasýtených pár. 

e) Lieh má vyššiu hmotnostnú tepelnú kapacitu a preto sa zohrieva rýchlejšie.  
 
2.5 Tlak nasýtenej pary vody (M(H2O) = 18,02 g mol–1) pri teplote 100 °C je 101325 Pa, 

výparná entalpia vody je 2,253 kJ g–1. Podľa Clausiovej-Clapeyronovej rovnice vypočítajte  

a) tlak nasýtenej pary vody pri teplote 60 °C,  

b) teplotu varu vody pri tlaku  60 kPa.  
 
Úloha 3 (5 bodov) 

3.1 Vypočítajte elektromotorické napätie galvanického článku pri 25 °C  

Zn| Zn2+ (aq)c = 0,1 mol dm–3) || Pb2+ (aq) (c = 0,1 mol dm–3) | Pb  

Štandardné elektródové potenciály majú hodnotu  

E°(Pb
2+

/Pb) =  0,126 V  E°(Zn
2+

/Zn) =  0,763 V 

Napíšte rovnicu chemickej reakcie, prebiehajúcej v tomto článku a vypočítajte hodnotu  

jej rovnovážnej konštanty pre 25 °C.  
 
3.2 Z hodnôt náboja elektrónu a Faradayovej konštanty je možné vypočítať:  

a) náboj iónov b)   rýchlosť svetla 

c) Avogadrovu konštantu  d)   Planckovu konštantu  

e) Žiadna z uvedených alternatív nie je správna 
 
3.3 Vypočítajte hodnotu rovnovážnej konštanty reakcie, prebiehajúcej v galvanickom článku 

(Pt) H2(g)| HCl(aq) | Cl2(g) (Pt)    pri 25 °C, keď pri tejto teplote štandardný elektródový 

potenciál chlórovej elektródy je E°(Cl2/Cl–) = 1,358 V. Napíšte rovnicu tejto reakcie.  
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ÚLOHY Z ORGANICKEJ CHÉMIE 

Chemická olympiáda  –  kategória A  –  50. ročník  –  školský rok 2013/14 
Celoštátne kolo 
 
Radovan Šebestaa a Michal Májekb  

aPrírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava 
bFakulta chémie a farmácie, Univerzita v Regensburgu, SRN 

 

Maximálne 17 bodov  (100 p.b. x 0.17 (koeficient) = 17 b) 

Doba riešenia: 1 h 

 

Poznámka: Pri úlohách zložených z viacerých čiastkových úloh sú tieto samostatne bodo-

vané, takže ak neviete vyriešiť začiatok úlohy, skúste pokračovať v riešení jej ďalších častí.  

 

Úloha 1  (13 pb,  2,21 b) 

Pomenujte substitučným názvom zlúčeniny 1/1-1/4, určte konfigurácie na dvojitých väzbách 

a u chirálnych zlúčenín určte aj konfiguráciu na stereogénnych centrách. 

 

 
 

Úloha 2  (25 pb, 4,25 b) 

Vplyv štruktúry organických látok na ich vlastnosti. 

 

Bod varu 

2/1 Jednoduché alkány sa vyskytujú pri laboratórnych podmienkach vo všetkých troch 

skupenstvách. Ktorá medzimolekulová sila  je zodpovedná za ich súdržnosť (priťahuje 

k sebe molekuly v kvapalnej fáze)? 
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2/2 Energetický zisk z medzimolekulovej interakcie alkán – alkán je na jednotku plochy 

medzimolekulového kontaktu konštantný. Na základe tejto znalosti skúste predpovedať, 

ktorá z látok n-oktán (A) a tetrametylbután (B) bude mať vyššiu teplotu varu. Svoje 

rozhodnutie krátko zdôvodnite. 

 

2/3 Dve látky C, D majú rovnaký sumárny vzorec: C2H6O. Látka C má však teplotu varu až 

o 90 °C vyšší než látka D. Navrhnite štruktúru látok C, D a krátko vysvetlite rozdiel 

v bodoch varu. 

 

Rozpustnosť 

2/4 Látky n-nonán (E) a diglym (F) majú veľmi podobný vzorec a majú aj podobné teploty 

varu (150 °C a 162 °C). Ich rozpustnosť vo vode je však mimoriadne odlišná. Skúste 

predpovedať, ktorá z látok E, F bude rozpustnejšia vo vode a svoje rozhodnutie krátko 

zdôvodnite. 

 

2/5 Kryštáliky KMnO4 sú v n-nonáne (E) absolútne nerozpustné, avšak po pridaní malého 

množstva diglymu (F) sa rozpustia za vzniku ružového roztoku. Vysvetlite ako to je 

možné a nakreslite štruktúru chelátu, ktorý vzniká interakciou manganistanu draselného 

s diglymom (F). 

 

Dipólový moment 

2/6 Určte ktorá z dvojice látok G, H, I má vyšší dipólový moment a svoje rozhodnutie 

zdôvodnite. 
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Úloha 3   (6 pb, 1,02 b) 

Lepidlo Araldite sa používa v situáciách, kde sa vyžaduje extrémna pevnosť vzniknutého 

spoja. Používa sa napríklad na pripojenie krídiel lietadiel k trupu alebo v športových vozidlách 

Lamborghini Aventador. Jeho základným komponentom je oligomér bisfenolu A s epichlor-

hydrínom. Napíšte reakciu a produkt 3/1, ktorý vznikne z 2 molekúl bisfenolu A s 3 

molekulami epichlórhydrínu. Tento produkt potom reaguje s dietyléntriamínom. Napíšte 

štruktúru produktu 3/2, ktorý vznikne reakciou 1 mólu zlúčeniny 3/1 s 1 mólom 

dietyléntriamínu. 

 

 

 

 

Úloha 4   (34 pb, 5,78 b) 

Kliešte predstavujú pre milovníkov prírody vážne nebezpečenstvo. Pracovníci Ústavu 

prírodných a liečivých látok (ÚPaLL) sa preto rozhodli tiež zabojovať proti tejto pliage. Keďže 

najlepšie riešenie problému je obvykle prevencia, rozhodli sa vyvinúť nový repelent. Vybrali 

si dvoch kandidátov na syntézu: REP1 (derivát známeho repelentu DEET) a REP2 (inak známe 

pod skratkou DEPA). 

 

4/1  Doplňte reagenty A-K. 
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4/2  Doplňte reagenty L-R. 

 

 
4/3  V poslednom kroku syntézy vzniká aj vedľajší produkt VP, ktorý je výborne rozpustný vo 

vode. Nakreslite jeho štruktúru. 

 
4/4 Chemici z ÚPaLL-u sa rozhodli využiť medziprodukty (MP1 a MP2) svojej syntézy aj na 

iný projekt: syntézu prírodných látok. Alkaloid ALK1 bol izolovaný z indickej rastliny 

Adhatoda vasica, ktorá sa už stáročia používa v rámci tradičnej indickej medicíny – 

Ajurvédy. Látka ALK1 je tuberkulostatikum – pôsobí proti baktériám tuberkulózy. 

Doplňte medziprodukty T, S pri jeho syntéze z látky MP1. 

 

 

4/5 Keď sa chemici pokúsili látku ALK1 zbaviť zbytkov vody ohrevom na 150 °C, látka na ich 

počudovanie zožltla a prestala páchnuť po rybine. IČ spektroskopia ukázala, že žltý 

produkt už neobsahuje voľnú amino skupinu. Navrhnite štruktúru tohto nežiaduceho 

produktu. 

 
4/6 Chemici z ÚPaLL-u sa rozhodli zatočiť aj s civilizačnými chorobami! Vypracovali syntézu 

alkaloidu ALK2, ktorý bol izolovaný z vzácnej africkej akácie a znižuje chuť do jedla – a 

tak pomáha chudnúť. Pri jeho syntéze vychádzali z látky MP2. Navrhnite štruktúry 

medziproduktov U-X. 
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Úloha 5  (12 pb, 2,04 b) 

Doplňte produkty 5/1-5/6 benzaldehydu s nasledujúcimi činidlami: 

 
 

 

Úloha 6 (10 pb, 1,70 b)   

Reakciou benzaldehydu s 4-(chlórmetyl)nitrobenzénom za prítomnosti bázy vzniká neznáma 

látka. Jej 1H NMR spektrum je nasledovné: δ = 3.89 (1H, d, J = 3 Hz), 4.01 (1H, d, J = 3 Hz), 

7.31 (5H, s), 7.54 (2H, d, J = 10 Hz), 8.29 (2H, d, J = 10 Hz). V infračervenom spektre tejto 

zlúčeniny sú výrazné signály pri 1360 a 1540 cm-1. Elementová analýza ukázala nasledovné 

zloženie: C, 69.70; H, 4.60; N, 5.81. Hmotnostná spektrometria ukázala hmotnosť 

molekulového iónu m/z 241 (Poznámka: Molekulový ión v podstate znamená zároveň aj 

molárnu hmotnosť zlúčeniny). Určte štruktúru neznámeho produktu a priraďte signály NMR 

a IČ spektra. 
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ÚLOHY Z BIOCHÉMIE  

Chemická olympiáda  –  kategória A  –  50. ročník  –  školský rok 2013/14 
Celoštátne kolo  
 
Boris Lakatoš 

Oddelenie biochémie a mikrobiológie, FCHPT STU v Bratislave 

 

Maximálne 8 bodov  

Doba riešenia 40 minút 

 

Úloha 1 (3 body) 

Hlavným regulačným miestom, ktoré kontroluje rýchlosť glykolýzy je enzým 

fosfofruktokináza. V prítomnosti vysokej koncentrácie ATP dochádza k inhibícii tohto enzýmu 

zvýšením jeho afinity k substrátu a glykolýza sa „vypne“. Avšak pri väčšine podmienok 

v bunke nedochádza k príliš veľkým zmenám v koncentrácii ATP. Jeho koncentrácia v svale 

počas výraznej fyzickej záťaže je len asi o 10 % nižšia než je jeho koncentrácie v stave pokoja. 

Rýchlosť glykolýzy však kolíše výraznejšie. AMP pôsobí opačne ako ATP a jeho koncentrácia 

v bunke môže veľmi narásť keď poklesne koncentrácia ATP a to kvôli účinku adenylátkinázy, 

ktorá katalyzuje reakciu: 

   ADP + ADP     ATP + AMP 

Rovnovážna konštanta má hodnotu K = 0,44. 

 

a) Napíšte rovnicu pre výpočet rovnovážnej koštanty.  

b) Vypočítajte ako sa zmenia koncentrácie AMP a ADP, ak v erytrocyte došlo k náhlemu 8% 

poklesu v koncentrácii ATP. Viete že, ATP je hydrolyzované na ADP a viete, že pôvodná 

koncentrácia ATP bola 1850 µmol/l a pôvodná koncentrácia ADP je 29-krát vyššia ako 

pôvodná koncentrácia AMP. Celková koncentrácia adenínu je 2000 µmol/l. Vo výpočtoch 

uveďte aj hodnoty pôvodných koncentrácií AMP a ADP.  
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Úloha 2 (5 b) 

Predstavte si, že máte glukózu rádioaktívne značenú na 1. uhlíku (14C1-glukóza). Túto glukózu 

pridáte k extraktu erytrocytov a necháte istý čas spolu inkubovať. 

 

a)  Uveďte názvy a nakreslite štruktúrne vzorce aspoň dvoch z medziproduktov 

metabolických dráh, ktoré by obsahovali rádioaktívny uhlík v polohe 1. 

 

b)  Za predpokladu, že by enzýmy oxidačnej fázy pentózového cyklu neboli v extrakte 

erytrocytov aktívne, bolo by možné použitím 14C1-glukózy získať značený 

sedoheptulóza-7-fosfát?. Svoju odpoveď zdôvodnite.  

 

c)  Teraz predpokladajte, že v použitom extrakte sú aktívne všetky enzýmy oxidačnej aj 

regeneračnej fázy pentózového cyklu. Ako by sa líšila distribúcia a množstvo 

rádioaktívneho uhlíka na sedoheptulóza-7-fosfáte v tomto a predchádzajúcom 

prípade? Svoju odpoveď zdôvodnite. 

 

Ak by boli v extrakte všetky enzýmy pentózového cyklu neaktívne a reakčná zmes 

by obsahovala nadbytok NADH v anaerobných podmienkach.  

 

d)  V akej zlúčenine by ste očakávali najvyššiu rádioaktivitu? Aká by bola distribúcia 14C vo 

vzniknutom produkte? Nakreslite štruktúru tohto produktu s vyznačením polohy 14C. 

 

e)  Ak by bola špecifická rádioaktivita glukózy 10 mCi/mM, aká by bola špecifická 

rádioaktivita vzniknutého koncového produktu za vyššie uvedených podmienok?  
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