
 

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY 

________________________________________ 
 

 

 

 

 

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 
50. ročník, školský rok 2013/2014 

Kategória B 
 

Školské kolo 

 

SÚŤAŽNÉ ÚLOHY 

 



ÚLOHY  ZO  VŠEOBECNEJ  A  ANORGANICKEJ  CHÉMIE  
Chemická olympiáda – kategória B – 50. ročník – školský rok 2013/2014 
 
Školské kolo 
 
Juraj Bujdák 
 
 

Maximálne 40 bodov  
Doba riešenia: 60 minút  
 

 
 
Úloha 1     (14 b) 
 Oxid chloričitý objavil v 19. storočí anglický chemik Sir Humphrey Davy. 

Pripravil ho pôsobením kyseliny siričitej na roztok chlorečnanu draselného. Dnes sa 

na priemyselnú výrobu používa lacnejší chlorečnan sodný a redukcia chlorečnanu 

prebieha pomocou oxidu siričitého v prostredí kyseliny sírovej. Vedľajším produktom 

reakcie je hydrogénsíran. Výhodou je, že pri takejto príprave oxidu chloričitého 

nevznikajú ďalšie zlúčeniny chlóru. 

a. Napíšte zmeny oxidačných čísiel prvkov počas redukcie chlorečnanu sodného 

pomocou oxidu siričitého v prostredí kyseliny sírovej. 

b. Napíšte rovnicu chemickej reakcie prípravy oxidu chloričitého redukciou 

chlorečnanu sodného pomocou oxidu siričitého v prostredí kyseliny sírovej.

 Oxid chloričitý má silné oxidačné vlastnosti, ktoré sa rozsiahle využívajú v prie-

mysle. V reakciách, kde oxid chloričitý vystupuje ako oxidovadlo, sa v prvom 

kroku redukuje na chloritanový anión. V kyslom prostredí sa v nasledujúcom 

kroku redukuje, pričom sa úplne premieňa na nereaktívny chlorid.  

c. Napíšte rovnice oboch čiastkových reakcií redukcie oxidu chloričitého v kyslom 

prostredí.  

Poznámka: Redukciu vyjadrite ako reakciu s elektrónom resp. s viacerými elektrónmi. 

Pre elektrón použite symbol e-. 

 V alkalickom prostredí dochádza k disproporcionácii oxidu chloričitého a vzniká 

roztok zmesi chloritanu a chlorečnanu. 

d. Napíšte čo všeobecne rozumiete pod pojmom disproporcionácia. 

e. Napíšte rovnicu disproporcionácie oxidu chloričitého v zásaditom prostredí. 
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Úloha 2     (12 b) 

a. Navrhnite prípravu chloridu strieborného z rozpustnej striebornej soli zrážaním 

s roztokom chloridu sodného. Vyjadrite chemickou rovnicou. 

b. Vysvetlite nasledovné javy.  

i. Pridaním roztoku dusičnanu strieborného do pitnej vody z vodovodu môžeme 

pozorovať biely zákal. V prípade destilovanej vody tento zákal nepozoru-

jeme. 

ii. Čiastočné rozpúšťanie zrazeniny chloridu strieborného v nadbytku roztoku 

chloridu sodného. Vyjadrite pomocou rovnice. 

c. V koncentrovanom roztoku dusičnanu strieborného môže dôjsť k čiastočnému 

rozpusteniu chloridu strieborného pričom vzniká ión Ag2Cl+, v menšej miere aj 

Ag3Cl2+. Vyjadrite vznik iónov Ag2Cl+, Ag3Cl2+ pomocou rovníc chemických 

reakcií. 

d. Vysvetlite, prečo sa chlorid strieborný pomerne dobre rozpúšťa v roztoku 

amoniaku. 

 

Úloha 3     (14 b) 

 Zmenu teploty topenia roztoku oproti čistému rozpúšťadlu určuje súčin 

kryoskopickej konštanty (Kf) a molality roztoku (b). Vypočítajte, pri akej teplote 

zmrzne roztok sacharózy, ktorý je zložený zo 7,5 g cukru a 150 cm3 vody. 

Molekulový vzorec sacharózy je C12H22O11. Teplota topenia destilovanej vody je 0 ºC. 

Relatívne atómové hmotnosti prvkov, z ktorých sa skladá molekula sacharózy, sú 

nasledovné:  

 Ar(C) = 12,01, Ar(H) = 1,008, Ar(O) = 16,00.  

 Hustota vody je 1 g cm-3. Kryskopická konštanta vody Kf(H2O)= 1,86 K kg mol-1.  
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Úloha 1     (6 b) 
 Všetky nasledujúce zlúčeniny je možné pripraviť adíciou vhodných reaktantov 

na ten istý alkén. Ku každej zlúčenine uveďte jej názov a reaktanty potrebné na 

adičnú reakciu. 
 

a) 

Br

 

 

b) I  

 

c) 

OH

 

 

d) OH  

 

e) OH

Cl

 

 

 

 

 

f) Napíšte vzorec a názov alkénu ktorý je východiskovou látkou 

pre syntézu týchto zlúčenín 

 

Úloha 2     (8 b) 

 Dién A obsahuje dve dvojité väzby s rôznou reaktivitou.  

A
  

Napíšte vždy vzorec a názvy produktu (produktov), ktorý pripravíte z jedného mólu 

diénu A použitím nasledujúcich reaktantov: 
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a) 1 mól Br2 

b) 2 móly Br2 

c) 1 mól HCl 

d) 2 móly HCl (vznikajú 2 produkty) 

e) 1 mól Br2 a následne 1 mól HCl (vznikajú 2 produkty) 

f) 1 mól HCl a následne 1 mól Br2 

 

Úloha 3     (6 b) 

Existujú štyri alkény so sumárnym vzorcom C6H10 ktoré obsahujú päťčlánkový kruh. 

a) Napíšte vzorce a názvy týchto alkénov, 

b) Priraďte týmto alkénom písmená A-D, ak viete, že: 

o alkén A pri elektrofilnej adícii HCl reaguje najrýchlejšie, pričom vzniká 

jeden produkt, 

o produkt, ktorý vznikne pri elektrofilnej adícii HCl na alkén B je totožný 

s produktom, ktorý vznikol pri adícii HCl na alkén A, 

o alkén C ako jediný pri elektrofilnej adícii HCl poskytne dva produkty. 
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