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TEORETICKÉ ÚLOHY 

Chemická olympiáda – kategória D – 50. ročník – šk. rok 2013/14 
Okresné kolo 
 
Helena Vicenová 
 

 

Maximálne 60 bodov  
Doba riešenia: 60 minút 

 
 
 
Úloha 1     (10 b) 

Doplňte vybodkované miesta v texte o metódach oddeľovania zložiek zo zmesí: 

a) ............................ sa používa vo vodárňach na čistenie vody. Ako ......................  

sa používa štrk a piesok. Na pretekaní vody štrkom a pieskom je založené aj 

............................ vody v prírode. Aj voda v bazénoch a akváriách sa čistí pomocou 

............................  

b) Pri varení jedla sa na vnútornej strane pokrievky utvoria kvapky ...................... 

Tieto kvapky vznikli ...........................  

c) .................................... nečistôt v nádržiach sa využíva pri čistení odpadovej vody 

v čistiarňach. V niektorých prípravkoch, napr. v liečivách sa státím usadia čiastočky 

na dne nádoby, preto treba roztok pred použitím ................................  

d) Dlhším státím sa utvorí na povrchu lekváru tvrdšia sladká vrstva, ktorá vznikla 

............................... vody z povrchu. Na povrchu ..........................  cukor. 

 

 

Úloha 2 (21 b) 

Martin opisuje vyučovaciu hodinu chémie: „Včera sme mali urobiť pokus 

a vyplniť pracovný list. Naša skupina dostala tento pracovný list:“ 

 

 

Téma: Plyn B 

Úloha: Pripravte plyn B a urobte jeho dôkaz. 

 

Pomôcky: kužeľová banka, laboratórna lyžička, špajdľa, kahan, zápalky 

Chemikálie: peroxid vodíka, burel 



Postup práce:  

1. Príprava plynu B:  

........................................................................................................................................ 

2. Dôkaz plynu B:  

........................................................................................................................................ 

 

Pozorovanie: 

1. Príprava plynu B: 

........................................................................................................................................ 

2. Dôkaz plynu B: 

........................................................................................................................................ 

 

Doplňujúce úlohy:  

1. Napíšte chemickú rovnicu reakcie prípravy plynu B. 

........................................................................................................................................ 

2. Napíšte vzorec burelu a jeho chemický názov. 

........................................................................................................................................ 

3. Chemická reakcia, pri ktorej sme pripravili plyn B, je 

a) chemické zlučovanie 

b) chemický rozklad. 

Svoje tvrdenie zdôvodnite:  

....................................................................................................................................... 

 

Záver:  

Chemická reakcia, ktorú sme uskutočnili, prebieha aj samovoľne, ale veľmi pomaly. 

Pridanie burelu ............................... chemickú reakciu, burel je .................................. 

 

Úlohy: 

a) Napíšte názov a vzorec plynu B. 

b) Vypracujte pracovný list. 

 

 

Úloha 3 (16 b) 

Zo zátvorky vyberte správne tvrdenia. 



a) Najrozšírenejší chemický prvok vo vesmíre je (vodík/kyslík). 

b) Všetky halogény (sú/nie sú) jedovaté. 

c) Argón patrí medzi (vzácne plyny/halogény). 

d) Vo vzduchu sa bežne nachádza (23 %/21 %) kyslíka. 

e) Hlavnou zložkou zemného plynu je (oxid uhličitý/metán). 

f) Najrozšírenejší prvok v zemskej kôre vo forme zlúčenín je (kyslík/vodík). 

g) Oxid uhličitý je súčasťou vzduchu (asi 3 % /asi 0,03 %), spolu s (dusíkom / 

vodnou parou) a metánom sa v najväčšej miere podieľa sa na skleníkovom 

efekte. 

 

 

Úloha 4 (13 b) 

Adam pripravil 500 cm3 roztoku, v ktorom bolo rozpustených 17,0 g KI. 

a) Napíšte chemický názov rozpustenej zlúčeniny. 

b) Vypočítajte látkovú koncentráciu KI v pripravenom roztoku. 

c) Vyjadrite zloženie roztoku pomocou hmotnostného zlomku (aj v percentách), ak 

je hustota roztoku 1,32 g/cm3. 

M(K)  = 39,10 g/mol, M(I)  = 126,90 g/mol 

 

 

 

 



PRAKTICKÉ ÚLOHY 

Chemická olympiáda – kategória D – 50. ročník – šk. rok 2013/14 
Okresné kolo 
 
Pavol Bernáth 
 

 

Maximálne 40 bodov  
Doba riešenia: 60 minút 

 
 

Oddelenie zložiek rôznorodej zmesi 

Úloha 1 (20 b) 

1. Na hodinovom sklíčku máte navážené 10 g zmesi, ktorá obsahuje kremičitý 

piesok, K2SO4 a NaCl. 

2. Zmes nasypte do kadičky, pridajte 75 ml vody a dobre premiešajte. 

3. Zostavte aparatúru na filtráciu. 

4. Zmes prefiltrujte. 

5. Kremičitý piesok premyte na filtri vodou.  

6. Filtračný papier s kremičitým pieskom položte na hodinové sklíčko a nechajte 

vysušiť voľne na vzduchu. 

7. K filtrátu v kadičke pridajte pomocou pipety postupne 5 ml pripraveného roztoku 

AgNO3.  Zmes v kadičke pomaly premiešajte tyčinkou a pozorujte. 

 

Úloha 2 (20 b) 

 Do odpoveďového hárka doplňte požadované údaje. 
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