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ÚLOHY PRAKTICKEJ ČASTI  
Chemická olympiáda – kategória C – 50. ročník – šk. rok 2013/2014  
 
Krajské kolo  
 
Mária Linkešová  

 

Maximálne 40 bodov  
Doba riešenia: 150 minút  

 

 

 

Oxidačno-redukčné reakcie katiónov železa a dôkaz ich prítomnosti v roztoku  

Vašou úlohou bude uskutočniť oxidačno-redukčnú reakciu katiónov železa 

s neznámym oxidačným číslom a zistiť, aký ión železa sa nachádzal v zásobnom 

roztoku pred reakciou a aký ión železa touto oxidačno-redukčnou reakciou vznikol. 

Všetky odpovede a výpočty zapisujte do odpoveďového hárku. Riešenia 

môžete robiť nanečisto na pomocnom papieri. Údaje z pomocného papiera nebude 

komisia pri opravovaní brať do úvahy.  

Získané produkty v kadičke a v skúmavkách vždy ukážte pedagogickému 

dozoru, skôr, ako ich vylejete.  

 

Pomôcky:  

Kadička (250 cm3), odmerné valce (10 cm3, 25 cm3, 100 cm3), sklená tyčinka, 

2 skúmavky, 3 kvapkadlá, striekačka s destilovanou vodou.  

Reaktanty:  

Roztok síranu obsahujúceho katióny železa s neznámym oxidačným číslom, 

kyselina sírová (w = 0,15), kyselina fosforečná (koncentrovaná), roztok 

manganistanu draselného (c = 0,10 mol dm–3), roztok hexakyanoželezitanu drasel-

ného (c(K3[Fe(CN)6]) = 0,01 mol dm–3), roztok hexakyanoželeznatanu draselného 

(c(K4[Fe(CN)6]) = 0,01 mol dm–3), destilovaná voda.  

 

 

Úloha 1 (11,25 b)  

Oxidačno-redukčné reakcie katiónov železa  
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1.1 Uskutočnite oxidačno-redukčnú reakciu síranu obsahujúceho katióny železa 

s neznámym oxidačným číslom.  

V zásobnej fľaši máte roztok síranu s katiónom železa s neznámym 

oxidačným číslom. Z tohto zásobného roztoku odmerajte odmerným valcom 

100 cm3 a prelejte ho do kadičky s objemom 250 cm3. Do roztoku pridajte 

10 cm3 roztoku kyseliny sírovej (w = 0,15). Požiadajte pedagogický dozor, aby 

vám do roztoku pridal 1,5 cm3 koncentrovanej kyseliny fosforečnej.  

Do odmerného valca si pripravte 25 cm3 roztoku manganistanu draselného 

(c = 0,1 mol dm–3). Pridávajte ho po malých množstvách do okysleného 

roztoku v kadičke. Po každom prídavku roztok premiešajte sklenou tyčinkou. 

Spočiatku môžete pridávať vo väčších dávkach (2 – 3 cm3), po pridaní 

približne 10 cm3 pridávajte po kvapkách. Pridávanie roztoku manganistanu 

draselného skončite vtedy, keď sa roztok v kadičke sfarbí na bledoružovo 

a toto sfarbenie je už stále.  

1.2 Zistite v odmernom valci, aký objem roztoku manganistanu draselného ste 

spotrebovali.  

 

 

Úloha 2 (7,50 b)  

Identifikácia katiónu železa v zásobnom roztoku  

2.1 Do dvoch skúmaviek nalejte asi 2 cm3 zásobného roztoku síranu s katiónom 

železa s neznámym oxidačným číslom, ktorý ste používali ako východiskovú 

látku v úlohe 1. Do prvej skúmavky pridávajte po kvapkách roztok K3[Fe(CN)6], 

do druhej roztok K4[Fe(CN)6].  

2.2 Do odpoveďového hárku zapíšte:  

a) pozorované zmeny a vzhľad vzniknutých produktov (napr. vzniká zrazenina, 

nevzniká zrazenina, únik bubliniek, bez zmeny, sfarbenie),  

b) názov vzniknutej zlúčeniny.  

Obsah skúmaviek vylejte, skúmavky umyte a vypláchnite destilovanou vodou.  

2.3 Napíšte, aký ión železa sa nachádzal v zásobnom roztoku.  
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Úloha 3 (7,50 b)  

Identifikácia katiónu železa získaného reakciou v úlohe 1  

3.1 Do dvoch skúmaviek nalejte asi 2 cm3 roztoku, ktorý ste pripravili v úlohe 1. 

Do prvej skúmavky pridávajte po kvapkách roztok K3[Fe(CN)6], do druhej 

roztok K4[Fe(CN)6]. 

3.2 Do odpoveďového hárku zapíšte  

a) pozorované zmeny a vzhľad vzniknutých produktov (napr. vzniká zrazenina, 

nevzniká zrazenina, únik bubliniek, bez zmeny, sfarbenie),  

b) názov vzniknutej zlúčeniny.  

3.3 Napíšte, aký ión železa vznikol počas chemickej reakcie, ktorú ste uskutočnili 

v úlohe 1.  

 

 

Úloha 4 (12,50 b)  

Odpovedzte na nasledujúce otázky a vypočítajte úlohy: 

4.1 Napíšte chemickú rovnicu reakcie prebiehajúcej v úlohe 1. Vypočítajte 

stechiometrické koeficienty tejto rovnice. (Do odpoveďového hárku zapíšte aj 

postup výpočtu stechiometrických koeficientov)  

4.2 Napíšte reakcie oxidácie a redukcie. 

4.3 Určte, ktorý prvok je oxidovadlo a ktorý redukovadlo.  

4.4 Z objemu spotrebovaného roztoku manganistanu draselného vypočítajte, aká 

bola koncentrácia látkového množstva soli železa v použitom zásobnom 

roztoku.  

4.5 Vypočítajte hmotnosť železa, ktoré sa nachádzalo v použitom množstve 

zásobného roztoku.  

 M(Fe) = 55,85 g mol–1  

 

 

 

Úloha 5 (1,25 b)  
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Poumývajte všetky použité pomôcky a poupratujte svoje pracovné miesto.  
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