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ÚLOHY Z ANORGANICKEJ A ANALYTICKEJ CHÉMIE  

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

 

Maximálne  18 bodov 

Predpokladaná doba riešenia  60 min 

 

Úloha 1 (10 bodov) 

Chlorid železitý je hygroskopická látka, ktorá viaže vodu a postupne sa mení na hexahydrát 

chloridu železitého, FeCl3 . 6 H2O. Ak sa bezvodý chlorid železitý alebo jeho hexahydrát 

rozpustí vo vode, vznikne žltý roztok.  

1.1 Napíšte vzorec hexahydrátu chloridu železitého v tvare, ktorý zodpovedá štruktúre 

tohto hydrátu. Na základe toho uveďte správny názov tejto zlúčeniny.  

 

Pri rozpúšťaní železitých solí vo vode vzniká kyslý roztok.  

1.2 Pomocou chemickej rovnice v iónovom tvare vysvetlite vznik H3O+ iónov vo vodných 

roztokoch železitých solí. Využite rovnicu nato, aby ste vysvetlili, ako možno ovplyvniť 

ustaľujúcu sa protolytickú rovnováhu v roztoku železitých solí.  

 

Hydratovaný železitý katión [Fe(H2O)6]3+ je slabou kyselinou. V ďalšom budeme 

uvažovať len konštantu kyslosti pri ionizácii do 1. stupňa. Jej hodnota pKa1 = 2,7.   

Samozrejme, že spomínanú protolytickú rovnováhu bude ovplyvňovať aj koncentrácia 

železitej soli.  

1.3 Vypočítajte, akú hodnotu má pH vodného roztoku železitej soli, v ktorom koncentrácia 

Fe3+ je c(Fe3+) = 1 .10–3 mol dm–3 (presne). 

1.4 Na akú hodnotu treba upraviť pH vodného roztoku, aby za daných podmienok  

najmenej 90 %  katiónov FeIII bolo vo forme [Fe(H2O)6]3+.  
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Úloha 2     (8 bodov) 

Halogenidy AgI sa líšia svojou rozpustnosťou vo vode. Pri laboratórnej teplote sa vo vode 

rozpúšťa len fluorid strieborný, kým chlorid, bromid a jodid strieborný sa vo vode viditeľne 

nerozpúšťajú. Po pridaní dostatočného množstva amoniaku do suspenzie obsahujúcej AgCl, 

AgBr a AgI dochádza k rozpúšťaniu chloridu strieborného za tvorby komplexných katiónov 

[Ag(NH3)i]
+, pričom i = 1 a 2. Tento jav sa nepozoruje pri bromide a jodide striebornom, čo sa 

v analytickej chémii kvalitatívnej využíva na oddeľovanie chloridov od bromidov a jodidov. 

 

2.1 Napíšte rovnice v iónovom tvare pre chemické deje, ktoré prebiehajú v reakčnej 

sústave, ak sa k vodnému roztoku dusičnanu strieborného postupne pridáva 

v dostatočnom nadbytku vodný roztok amoniaku. V rovniciach uveďte aj stav látok.  

2.2 Zistite pomocou výpočtu, či sa bude zrážať jodid strieborný z vodného roztoku, ktorý sa 

pripravil tak, aby v ňom koncentrácia dusičnanu strieborného bola presne 0,1 mol dm–3 

a výsledná koncentrácia amoniaku, ktorý je vo veľkom nadbytku, bola presne 

1 mol dm–3. Predpokladáme pritom, že Ag+ sa viaže do výsledného komplexu. Pri 

skúške zrážania jodidu strieborného sa do roztoku pridalo toľko tuhého jodidu 

draselného, aby koncentrácia jodidu draselného vo výslednom roztoku bola presne 

1 . 10–3 mol dm–3. Zmenu objemu roztoku po prídavku jodidu draselného možno 

zanedbať.  

2.3 Pomocou výpočtu ukážte, či sa bude za rovnakých experimentálnych podmienok zrážať 

aj chlorid strieborný.      

 

Pomocné údaje: 

Celková konštanta tvorby komplexu:  (Ag(NH3)2
+) = 1,47 . 106. 

Súčin rozpustnosti :   Ks(AgI) = 1,50 . 10-16;      Ks(AgCl) = 1,56 . 10-10 
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ÚLOHY Z FYZIKÁLNEJ CHÉMIE 

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

Katedra chémie, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave  

 

Maximálne  17 bodov  

Doba riešenia  60 minút   

 

Úloha 1 (5 bodov)  

2 móly ideálneho plynu pri teplote 300 K a tlaku 100 kPa sme vratne adiabaticky stlačili 

pričom sa teplota zvýšila na 355 K. Ak vieme, že izochorická molárna tepelná kapacita tohto 

plynu má hodnotu CVm = 27,6 J K–1 mol–1, vypočítajte w, ΔU, ΔH, konečný tlak a konečný 

objem.  

 

Úloha 2 (6 bodov)  

Kvapaliny v chemickom laboratóriu varíme pri destilácii, t. j. keď potrebujeme od seba 

oddeliť viaceré látky na základe ich rozdielnej teploty varu. Destiláciou ale nikdy nedosta-

neme čisté látky, len obohatenie destilátu o prchavejšiu zložku.  

Pri čistení produktov organickej syntézy destiláciou sa často stretávame s problémom, že 

tieto látky sú tepelne nestále a rozkladajú sa skôr než dosiahnu teplotu varu pri normálnom 

atmosférickom tlaku. Pomôcť sa tu dá viacerými spôsobmi, najjednoduchším je destiláciu 

uskutočniť pri zníženom tlaku.  

2.1 Potrebujeme predestilovať zlúčeninu s molárnou výparnou entalpiou 32,65 kJ mol–1, 

ktorá má normálnu teplotu varu (pri tlaku 101 325 Pa) 200 °C. Ako musíme znížiť tlak, ak 

vieme, že ju nemôžeme vyhriať na viac ako 80 °C?  

2.2 Pomocou difúznej vývevy sa dajú dosiahnuť tlaky rádovo v kilopascaloch. Vypočítajte, 

aká bude teplota varu uvedenej látky pri tlaku 1 kPa.  

2.3 Na sporáku v miestnosti s teplotou 25 °C pri tlaku 100 kPa stáli dve kadičky, naplnené 

kvapalinami A, resp. B. Obe kadičky sme vyhriali na teplotu 88 °C. V ktorej z nádob 

zostala kvapalina? Pri teplote 88 °C je tlak nasýtenej pary látky A 127,65 kPa a látky B 

50,59 kPa.        



5 

Úloha 3 (6 bodov) 

3.1 Koncentračný článok môžeme zostrojiť aj kombináciou argentochloridovej a striebornej 

elektródy: 

Ag(s) | AgCl(s)|Cl– (aq, c = 0,1 mol dm–3) || Ag+(aq, c = 0,1 mol dm–3 ) | Ag(s) ,  

Aké bude napätie tohto článku pri teplote 25 °C? Konštanta (súčin) rozpustnosti AgCl má 

hodnotu 1,78.10–10. 

 

3.2 Pri výpočte štandardného elektromotorického napätia galvanického článku nám vyšla 

záporná hodnota. Znamená to, že (vyznačte všetky správne odpovede):  

a)  chemická reakcia v článku má rovnováhu posunutú na stranu reaktantov ()  

b)  v schéme článku je kladná elektróda napísaná na ľavej strane  

c)  rovnovážna konštanta chemickej reakcie, prebiehajúcej v tomto článku je menšia ako 

jedna  

d)  na pravej elektróde v schéme článku prebieha v skutočnosti oxidácia  

 

3.3 Určte koncentráciu zinočnatých iónov (cZn
2+), ak článok 

Zn (s) | Zn2+ (aq) || H+ (aq, aH
+= 1) | H2 (g, p = p° = 100 kPa) (Pt)      má pri teplote 25 °C 

napätie 0,822 V.  E°(Zn2+/Zn) = – 0,763 V.  (Aktivitný koeficient zinočnatých iónov 

považujte za jednotkový – t. j. aktivitu môžete nahradiť koncentráciou.)  
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ÚLOHY Z ORGANICKEJ CHÉMIE 

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

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

 

Maximálne  17 bodov  

Doba riešenia  60 minút 

 

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

vané, takže ak neviete vyriešiť začiatok úlohy, skúste pokračovať v riešení jej ďalšími časťami.  

 

Úloha 1  (13 pb,  2,21 b) 

Pomenujte substitučným názvom zlúčeniny 1/1-1/4 a u chirálnych zlúčenín určte aj 

konfiguráciu na stereogénnych centrách. 

 

 
 

Úloha 2  (8 pb, 1,36 b) 

V semenách tropického ovocia našli vedci neznámu aminokyselinu A so sumárnym vzorcom 

C7H11NO2. Po jej hydrogenácii na platinovom katalyzátore sa však získala známa amino 

kyselina homoleucín (kyselina 2-amino-4-metylhexánová). Amino kyselina A má v IČ spektre 

tieto charakteristické signály: 1600, široký pás 2000-2900, 3300 cm-1. Nakreslite štruktúrny 

vzorec neznámej aminokyseliny A ako aj spomínanú reakciu jej hydrogenácie. Priraďte IČ 

signály.         
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Úloha 3  (28 pb, 4,76 b) 

Tak ako všetky ľudské činnosti, aj stavebníctvo sa za posledné roky podstatne 

zmodernizovalo. Ak dnes navštívite stavenisko na ktorom sa betónuje, možno vás prekvapí 

zvláštny zápach. Tradičné stavebné materiály – vápno, cement, piesok, či štrk sú však 

anorganické látky bez zápachu. Odkiaľ teda ten zápach pochádza? 

Stavebníctvo už dnes nie je len doménou anorganickej chémie, do stavebných materiálov sa 

pridávajú organické aditíva (ktoré sa niekedy prezradia svojim zápachom). Stavbári sa pomo-

cou nich napríklad pokúšajú spomaliť koróziu železa (roxoru) v železobetóne. Medzi anti-

korózne aditíva patria polyméry N-metyl-N-vinylacetamidu a N-allyl-N-metylacetamidu (J). 

 

3/1 Doplňte reagenty/medziprodukty, ktoré vystupujú v syntéze N-allyl-N-metylacetamidu (J). 

 

3/2 Čo by sa stalo, ak by sme namiesto roztoku dichrómanu v zriedenej kyseline použili na 

oxidáciu látky C silnejšie oxidovadlo – manganistan draselný v koncentrovanej kyseline 

sírovej? Aké produkty by sme získali? (uveďte všetky – aj anorganické produkty) 

3/3 Zatiaľ čo látka D je len dráždivá a v nižšej koncentrácii dokonca jedlá, podobná látka E 

má na sliznice porovnateľne ničivý účinok ako bojová chemická látka fosgén. Vysvetlite. 

3/4 V poslednom kroku je potrebný ako reagent allylbromid. Navrhnite, ako by ste pripravili 

túto látku z 1) propénu, 2) 1-brómpropan-3-olu. 

3/5 Nakreslite štruktúru polyméru, ktorý vznikne polymerizáciou monoméru J.  
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Úloha 4  (20 pb, 3,40 b) 

Toluén (metylbenzén) je dôležitá aromatická zlúčenina. Napíšte reakčné podmienky 4/1-4/6 

pre prípravy zlúčenín uvedených v schéme z toluénu. Poznámka: niektoré syntézy môžu byť 

viackrokové. 

 
 

Úloha 5  (18 pb, 3,06 b) 

Aj malá zmena štruktúry organickej zlúčeniny môže mať významný vplyv na jej vlastnosti. 

Najmä ak sa tým zmení elektrónová distribúcia v molekule. Tento jav môžeme preskúmať na 

dvojici p-nitroanilín (A) a p-aminoanizol (B).  

 

5/1  Ktorá z látok A, B bude mať väčší dipólový moment? Vysvetlite. 

 

 

5/2  Ktorá z látok A, B bude silnejšia báza? Vysvetlite. 

 

5/3  Doplňte reagenty C-H do schémy syntézy p-aminoanizolu (B). 

 



9 

5/4 Zatiaľ čo teplota topenia p-nitroanizolu I je približne 50 °C, teplota topenia  

p-aminoanizolu B je viac ako 150 °C. Vysvetlite tento fenomén. 

 

5/5  Para červeň (J) je historicky prvé azofarbivo vôbec. Slúžila na farbenie látok, ale 

napríklad aj jedla (falšovanie červenej papriky, aby bola červenšia). Dnes sa jej 

používanie obmedzuje, pre jej rakovinotvorné vlastnosti. Navrhnite jej syntézu 

vychádzajúc z p-nitroanilínu (A). Ostatné látky máte k dispozícii. 

 
 

 

Úloha 6 (13 pb, 2,21 b)   

Pomocou 1H NMR spektroskopie možno určiť štruktúru mnohých zlúčenín ale aj napríklad 

rozlíšiť izomérne zlúčeniny. Látka A (C8H10O) má nasledujúce 1H NMR spektrum δ: 2,3 (br s, 1 

H); 2,8 (t, 2 H); 3,8 (t, 2 H); 7,3 (m, 5 H). Látka B má takéto 1H NMR spektrum δ: 1,4 (d, 3 H); 

2,7 (br s, 1 H); 4,8 (q, 1 H); 7,4 (m, 5 H). Zároveň v IČ spektrách látky A aj B sa nachádza 

intenzívny pás pri 3300 cm-1. Nakreslite štruktúrne vzorce zlúčenín A a B a priraďte 1H NMR 

aj IČ signály. 
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ÚLOHY Z BIOCHÉMIE  

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

Oddelenie biochémie a mikrobiológie, FCHPT STU v Bratislave 

 

Maximálne 8 bodov.    

Doba riešenia  40 minút 

 

Úloha 1 (8 bodov) 

V priebehu degradácie glukózy v glykolytickej dráhe dochádza k postupnej premene glukózy 

až na kyselinu pyrohroznovú. Jedna z reakcií je katalyzovaná enzýmom aldoláza. 

Katalyzovaná je nasledovná reakcia: 

Fruktóza-1,6-bisfosfát      dihydroxyacetónfosfát + D-glyceraldehyd-3-fosfát 

Pre túto reakciu je ΔG°´ = 23,85 kJ/mol. 

a) Vypočítajte zmenu voľnej energie ΔG pre túto reakciu pri typických vnútrobunkových 

podmienkach, keď je koncentrácia fruktóza-1,6-bisfosfátu 0,15 mmol/l, koncentrácia 

dihydroxyacetónfosfátu je 4,3.10-6 mol/l a koncentrácia glyceraldehyd-3-fosfátu je 

9,6.10-5 mol/l. Predpokladajte, že reakcia prebieha pri 25°C.  

b) Vysvetlite prečo aldolázou katalyzovaná reakcia prebieha v bunkách v smere vzniku trióz 

napriek skutočnosti, že pri štandardných podmienkach je zmena voľnej energie kladná 

c) Uveďte do akej triedy podľa klasifikácie enzýmov zaraďujeme aldolázu. 

d) Nakreslite chemickú štruktúru substrátu aj produktov tejto reakcie. 

 
Zrelé ľudské erytrocyty neobsahujú mitochondrie a ani ďalšie organely. Jediným zdrojom 

energie, ktoré sú tieto bunky schopné využiť na syntézu ATP je glukóza. Okrem glykolýzy 

v týchto bunkách prebieha pentózový cyklus. 

e)  Uvážte, či je možné prostredníctvom reakcií pentózového cyklu získať medziprodukty 

glykolytickej dráhy. 

f)  Ak ste na predchádzajúcu otázku odpovedali áno, napíšte priebeh reakcie pentózového 

cyklu, ktorá vedie k vzniku jedného z medziproduktov glykolytickej dráhy aj s uvedením 

zodpovedajúceho enzýmu.     
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