
    

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY 
 
 
 
 
 

 

 

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 
 

50. ročník, školský rok 2013/2014 
 

           Kategória EF 
 

 

 

Študijné kolo 
 

 

 

 

 

TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ÚLOHY    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÚLOHY  ZO VŠEOBECNEJ A FYZIKÁLNEJ CHÉMIE I. a II. 
Chemická olympiáda – kategória EF – 50. ročník – školský rok 2013/2014 
 
Študijné kolo 
 
Stanislav Kedžuch 
Iveta Ondrejkovi čová  
 

Maximálne 15 bodov  (počet bodov u seniorov  sa koriguje : b = pb x 0,5) 

 

Úvod  

 Úlohy zo všeobecnej a fyzikálnej chémie chemickej olympiády v tomto škol-

skom roku sú zamerané na chemické výpočty, ktoré sa bežne používajú 

v chemických laboratóriách. Ovládanie základných chemických výpočtov je nutnou 

podmienkou pri príprave a hodnotení experimentov. Najčastejšie potrebujeme pri-

praviť roztoky požadovaného zloženia, pričom ich zloženie môže byť vyjadrené nie-

koľkými spôsobmi. Pri príprave chemických látok sa nezaobídeme bez stechiomet-

rických výpočtov. Riešenie úloh vyžaduje aj znalosť názvoslovia anorganických zlú-

čenín a zápisu chemických rovníc, V zadaniach úloh sú uvedené názvy zlúčenín bez 

vzorcov a chemické rovnice sú zadané slovne. V ďalšej časti sa stretnete 

s elektrochemickými reakciami, pri výpočtoch uplatníte znalosti Faradayvých záko-

nov. 

 

Odporú čaná literatúra 

1. A. Sirota, J. Kandráč: Výpočty v stredoškolskej chémii, SPN, Bratislava 1996 

2. J. Široká: Chémia pre 1. ročník SPŠCH, Príroda, Bratislava, 1997.  

3. A. Mašlejová, A. Kotočová, I. Ondrejkovičová, B. Papánková, D. Valigura: Výpo-

čty v anorganickej chémii. Nakladateľstvo STU, Bratislava 2012.   

4. J. Šima a kol.: Anorganická chémia, Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2009, kap. č. 

1.4, 7.1 a Dodatok A. 

5. J. Gažo a kol.: Všeobecná a anorganická chémia, Alfa, Bratislava, 1981, kap. č. 

8, s. 201-202, 211 – 219.  

6. J. Kohout, M. Melník: Anorganická chémia I, Základy anorganickej chémie; Vyda-

vateľstvo STU v Bratislave, 1997, kap. č. 1, 7.1 a 12. 

7. D. Valigura a kol.: Chemické tabuľky, Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2004. 



 

8. A. Sirota, E. Adamkovič: Názvoslovie anorganických látok, Metodické centrum 

v Bratislave, Bratislava, 2002. 

9. B. Papánková, I. Ondrejkovičová: Používanie platných číslic v chemických výpo-

čtoch, Biológia, ekológia, chémia, 2 (1998), 15 – 18. 

Poznámka:  Úlohy su rozdelené podľa obtiažnosti na junior a senior. Úlohy pre ju-

niorov riešia študenti kategórie E  a úlohy pre seniorov študenti kategó-

rie F. Po výbere kategórie E alebo F ste zaradení  vo všetkých kolách. 

 

Úloha 1  (JUNIOR, SENIOR)    (10,5 b) 

 Málorozpustný hydratovaný oxid železitý, Fe2O3 ⋅ n H2O sa kvantitatívne vyzrá-

žal zo zriedeného vodného roztoku chloridu železitého pridaním malého nadbytku 

zriedeného vodného roztoku amoniaku (rovnica 1). Potom sa zrazenina odfiltrovala 

a premyla. Po dôkladnom vysušení pri teplote 105 °C  sa získalo 3,55 g hydroxid-

oxidu železitého (rovnica 2). 

 Na vyzrážanie hydratovaného oxidu železitého sa použil 2,00 % roztok chloridu 

železitého, ktorý sa pripravil rozpustením potrebného množstva hexahydrátu chloridu 

železitého vo vode. Na zrážanie sa použil 5,00 % nadbytok 8,00 % roztoku amonia-

ku, ktorý sa pripravil zriedením 26,0 % roztoku amoniaku vodou (26,0 % roztok amo-

niaku má hustotu 0,9040 g cm-3). 

I.  Napíšte rovnice 1 a 2 v stavovom stave.    

II. Vypočítajte:  

a) hmotnosť hexahydrátu chloridu železitého a objem vody potrebné na prípravu 

uvedeného roztoku,  

 b) objem 26,0 % roztoku amoniaku a objem vody potrebné na prípravu uvedeného 

roztoku,  

 

Úloha  2  (JUNIOR, SENIOR)   (4,5 b) 

 Roztok hydroxidu draselného sa pripravil tak, že do 140 g 1,44 % roztoku hyd-

roxidu draselného sa pridalo 0,500 g čistého hydroxidu draselného a získaný roztok 

sa doplnil vodou na objem 250 cm3.  

Vypočítajte: 

a) koncentráciu pripraveného roztoku c(KOH),  



b) pH pripraveného roztoku s c(KOH),  

c) hmotnostný zlomok w(KOH) v pripravenom roztoku, ak jeho hustota ρ´(KOH) je 

1,0068 g cm-3.  

 

Úloha 3   (SENIOR)   (7 b)  

 

 Štandardizácia roztoku Na2S2O3 sa robila elektrolyticky. Do roztoku KI sme 

odpipetovali 100 ml roztoku tiosíranu, pridali sme škrob a roztok sme elektrolyzovali 

prúdom 0,40 A. Elektrolýzou sa vyvíjal I2. Elektrolyzovaný roztok sa zafarbil po 

73 minútach. 

a) Napíšte reakciu jódu s tiosíranom sodným. 

b) Vysvetlite indikáciu bodu ekvivalencie. 

c) Určte koncentráciu Na2S2O3. 

 

Úloha 4  (SENIOR)    (8 b) 

 Úplná elektrolýza roztoku CuSO4 prúdom 0,70 A trvala 48 minút, hmotnosť 

katódy sa zväčšila o 663,9 mg. 

a) Vypočítajte Faradayovu konštantu. 

b) Výpočtom určte Avogadrovu konštantu, ak elementárny náboj elektrónu je 

1,602 · 10-19 C. 

c) Aká by bola spotreba chelatónu s koncentráciou 0,20 mol dm-3 pri titrácii pô-

vodného roztoku? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÚLOHY Z ORGANICKEJ CHÉMIE 
Chemická olympiáda – kategória EF- 50. ročník – školský rok 2013/2014  
 
Študijné kolo 
 
Viera Mazíková 
 
Maximálne 10 bodov 
 
 
Úvod 

 V tomto jubilejnom ročníku CHO sa budeme zaoberať antibiotikami, hlavne 

tými, ktoré sa pripravujú chemickou syntézou - ich organickým i biochemickým zlo-

žením, názvami, reakciami (hlavne  substitučnými a redoxnými), ktorými sa pripravu-

jú, ich účinkami na jednotlivé druhy organizmov a izomérnymi formami. 

Antibiotiká sú produkty mikroorganizmov (plesne, baktérie), ktoré rôznym mechaniz-

mom účinku spôsobujú poškodenie baktérií a plesní ale aj ľudských buniek. Penicilín 

ako produkt plesne Penicillium notatum bol objavený r. 1928 Alexandrom Flemin-

gom, ale v liečbe sa začal používať na zápaly pľúc, angíny, či kvapavku až za druhej 

svetovej vojny v Anglicku. Z dôvodu nedostatočných vedomostí sa začal penicilín vy-

rábať v rôznych aplikačných formách a v rôznych kombináciách vo veľmi nízkych te-

rapeutických dávkach, čo spôsobilo vznik rezistencie na penicilín, ale aj alergizáciu 

pacientov. Preto sa celosvetový vývoj a výskum sústredili na prípravu a syntézu ďal-

ších polosyntetických penicilínov a neskôr cefalosporínov. 

Penicilíny sú nielen najdlhšie používanými antibiotikami, ale aj najčastejšie predpiso-

vanými. Sú odvodené od kyseliny 6-aminopenicilánovej a majú teda beta laktámový 

kruh. Spolu s cefalosporínmi (odvodené od kyseliny 7-aminocefalosporánovej) majú 

rovnaký mechanizmus účinku – brzdia syntézu bakteriálnej bunkovej steny, ale aj 

spoločné nežiaduce účinky, najmä alergie. Ináč majú nízku toxicitu a môžu sa podá-

vať aj tehotným ženám. Jednotlivé podskupiny sa líšia antimikróbnymi účinkami, sta-

bilitou, rezistenciou. 

V literatúre sa treba zamerať na názvoslovie a reakcie aromatických aldehydov, ke-

tónov a kyselín, tiež názvoslovie a chemické zloženie aminokyselín, geometrickú 

izomériu, substitučné a redoxné reakcie používané pri príprave antibiotík syntetickou 

cestou a pôsobením antibiotík v živom organizme. 

 



Odporú čaná literatúra 

1.   P. Hrnčiar a kol.: Organická chémia, SPN, Bratislava, 1990, s.602. 

2.    P. Zahradník, M. Kollárová: Prehľad chémie 2, SPN, Bratislava, 2002.  

3.   J. Pacák: Jak porozumět organické chemii, Karolinum, Praha, 1997, s.171.  

4.    J. Pichler: Užitá chemie, Masarykova univerzita, Brno, 1999, s. 189. 

5.  Súčasné učebnice organickej chémie používané na odborných školách 

a gymnáziách. 

6.    M. Sališová, T. Vencel, M. Putala: Názvoslovie organických zlúčenín. Dostupné 

na www.schems.sk. 

 

 

Úloha 1   (0,20b) 

Môže existovať ketón s ketoskupinou na konci hlavného reťazca alebo aldehyd 

s aldehydovou skupinou uprostred ako súčasť hlavného reťazca? 

 

Úloha 2  (0,80b) 

Čo znamenajú predpony o-, m-, p- a používajú sa aj u iných zlúčenín ako u  deri-

vátov benzénu? 

      

Úloha 3  (2,00b) 

Napíšte vzorce alebo pomenujte aromatické zlúčeniny: 

a) Acetofenón, fenylmetylketón 

b) Benzaldehyd, benzénkarbaldehyd 

c) m-nitrobenzaldehyd 

d)  

          NO2

COOH

 

       e) 

 

O

 



 

Úloha 4  (1,20 b) 

Čo vzniká oxidáciou a čo redukciou aldehydov do prvého stupňa? Napíšte re-

akcie a pomenujte reaktant a hlavný produkt. Označte v zápise reakcie  re-

doxné činidlá. 

 

Úloha 5  (0,80b) 

 Definujte antibiotiká. 

 

 

Úloha 6  (2,40b)  

 Napíšte nasledujúce reakcie a pomenujte výsledné produkty: 

a) kyselina šťaveľová s chloridom fosforečným 

b) redukcia metylesteru kyseliny propánovej so sodíkom vo vriacom etanole,      

ako sa volá táto reakcia? 

 

 
Úloha 7 (1,60b) 

Napíšte vzorce: 

a) glycínu 

b) L- serínu 

c) D-cysteínu 

 

 

Úloha 8 (1,00b) 

 Napíšte mennú reakciu Meerwein-Ponndorf-Verleyovej redukcie ketónov 
a alkoholov. Pomenujte reaktanty a produkty. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Odpoveďový hárok pre študijné kolo 50.ročníka CHO, kategória EF 
 
Škola: 
 
Meno súťažiaceho: 
 

b Celkový počet pridelených bodov: 

                pbx0,455 

Podpis hodnotiteľa: 
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ÚLOHY Z CHÉMIE PRÍRODNÝCH LÁTOK A BIOCHÉMIE I. a II . 
Chemická olympiáda – kategória EF – 50. ročník – školský rok 2013/2014 
 
Študijné kolo 
 
Miloslav Melník 
 
Maximálne 15 bodov 
 
 
Úvod  

 V tomto ročníku sa zameriame na sacharidy, ich chemické vlastnosti, druhy 

izomérie a metabolizmus. 

 Sacharidy sú stálou zložkou všetkých buniek, pričom rastlinné organizmy obsa-

hujú väčšie množstvo sacharidov ako živočíšne organizmy. Ich biologický význam 

spočíva v tom, že patria medzi najdôležitejšie zdroje energie (glukóza), tvoria zásob-

né energetické látky (škrob, glykogén), vystužujú a chránia bunku (celulóza, chitín) 

a sú súčasťou rôznych biologicky aktívnych látok (koenzýmov, hormónov, rozpozná-

vacích glykoproteínov, antibiotík a pod.). 

 V prírode sacharidy vznikajú v bunkách fototrofných organizmov asimiláciou 

CO2 v prítomnosti vody, pričom sa využíva energia slnečného žiarenia premenená vo 

fotosystémoch na chemickú energiu. 

 V literatúre a pri štúdiu je potrebné zamerať sa predovšetkým na tri oblasti: 

1. Rozdelenie, štruktúra a chemické vlastnosti sacharidov – prehľad najbežnejších 

mono- a oligosacharidov, písanie vzorcov (Fischer, Haworth), oxidačno-redukčné 

vlastnosti sacharidov a dôkaz ich redukčných vlastností (Tollens, Fehling). (JUNIOR) 

2. Základné druhy izomérie sacharidov a ich optická aktivita – D/L-izoméry, anoméry, 

epiméry, optická aktivita, optická otáčavosť, polarimetria. (JUNIOR + SENIOR) 

3. Metabolizmus sacharidov – glykolýza a glukoneogenéza, tvorba ATP (nadväznosť 

glykolýzy na citrátový cyklus a dýchací reťazec z hľadiska tvorby ATP, nie ich me-

chanizmus). (SENIOR) 

 

 

Odporú čaná literatúra 

1. M. Ferenčík, B. Škárka, M. Novák, L. Turecký: Biochémia, Slovak Academic 

 Press, Bratislava, 2000, s. 85 – 96, 101 – 114, 135 – 142. 



2. J. Kmeťová, M. Skoršepa, M. Vydrová: Chémia pre 3. ročník gymnázia so štvor-

ročným štúdiom a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Vydavateľstvo 

Matice slovenskej, Martin, 2011, s. 23 – 29, 89 – 101. 

3. D. Voet, J. Voetová: Biochemie, Victoria Publishing, Praha, 1995, s. 268 – 275,  

469 – 496, 630 – 637. 

4. Ľubovoľná učebnica biochémie a v nej časti o sacharidoch, glykolýze a gluko-

neogenéze. 

5. Ľubovoľná učebnica fyzikálnej chémie a v nej časť týkajúca sa polarimetrie. 

 

 

Úloha 1     (7,5 b) (JUNIOR)  

 Molekuly sacharidov sa skladajú z atómov C, H a O a ich uhlíkový reťazec mô-

že obsahovať 3 až 7 uhlíkových atómov, prípadne ich násobky. Vo svojej štruktúre 

obsahujú aldehydovú alebo ketónovú (oxo) skupinu a zvyčajne niekoľko hydroxylo-

vých skupín.  

1.1 Uveďte názvy dvoch konkrétnych sacharidov, ktoré zaraďujeme medzi: 

a) tetrózy; 

b) aldohexózy; 

c) disacharidy; 

d) polysacharidy. 

  

 Aj keď sacharidy obsahujú karbonylovú skupinu, nedávajú všetky reakcie cha-

rakteristické pre aldehydy a ketóny. Príčinou je väčšinou to, že karbonylová funkčná 

skupina sa vyskytuje v molekulách v poloacetálovej (poloketálovej) forme. 

1.2 Napíšte rovnice reakcie aldehydu (R–CHO) s alkoholom (R1–OH) za vzniku po-

loacetálu (hemiacetálu). 

 

 Glukóza (hroznový al. škrobový cukor, dextróza) sa voľná vyskytuje vo všetkých 

sladkých plodoch, v mede, najviac v hrozne. Viazaná je takmer vo všetkých oligosa-

charidoch a polysacharidoch. Je východiskovou látkou prakticky všetkých základných 

kvasných procesov.  

1.3 Napíšte Fischerov vzorec D-glukózy a jednotlivé atómy uhlíka očíslujte. 



1.4 Napíšte Haworthove vzorce α-D-glukopyranózy a β-D-glukopyranózy, očíslujte 

jednotlivé atómy uhlíka a vyznačte v oboch vzorcoch poloacetálovú hydroxylovú 

skupinu. 

 

 Sacharidy, podobne ako karbonylové zlúčeniny, vykazujú oxidačno-redukčné 

vlastnosti. Pri týchto reakciách vznikajú zo sacharidov príslušné deriváty – sachari-

dové alkoholy a sacharidové kyseliny. V analytickej praxi (dôkaz a stanovenie sacha-

ridov) sa využívajú predovšetkým ich redukčné vlastnosti (Tollensovo činidlo, Fehlin-

govo činidlo). 

1.5 Napíšte názvy štyroch monosacharidov, ktoré majú redukčné vlastnosti. 

1.6 Uvedené oligosacharidy rozdeľte na redukujúce a neredukujúce: 

celobióza,  sacharóza,  maltóza,  laktóza,  rafinóza. 

1.7 Z ktorých monosacharidov je zložený každý jeden oligosacharid z úlohy 1.6? 

1.8 Čo je po chemickej stránke Tollensovo činidlo a aký bude výsledok jeho reakcie 

s maltózou pri zvýšenej teplote? 

 

 Kyselina hyalurónová je zložkou synoviálnej kvapaliny kĺbov, pokožky, očí 

a chrupiek – stmeľuje vrstvy spojivového tkaniva a nedovoľuje prenikať látkam a bak-

tériám cez tkanivo. Táto kyselina sa rozkladá enzýmom hyaluronidázou, čím sa mení 

priepustnosť tkanív. Z toho dôvodu tento enzým podporuje šírenie baktériových in-

fekcií, inváziu nádorov, prestup spermií cez stenu vajíčka a nachádza sa aj v jede 

zmijí a v jede včiel, kde urýchľuje prestup toxínov do krvi. Po chemickej stránke je 

kyselina hyalurónová polysacharid obsahujúci (okrem iného) kyselinu glukurónovú, 

ktorá vzniká oxidáciou glukózy. 

1.9 V nižšie uvedenej schéme rozličných spôsobov oxidácie glukózy nahraďte pís-

mená A, B a C vzorcami príslušných látok (použite Fischerove vzorce, 

v prípade látky B môže byť aj Haworthov vzorec) a ich názvami. 

CHO

CH

CH

CH

CH

CH2 OH

OH

OH

OH

OH

konc. HNO3

X2 + H2O alebo glukózaoxidáza

enzýmová oxidácia v organizme
(nie glukózaoxidázou)

A

B

C

 

 



Úloha 2     (7,5 b) (JUNIOR, SENIOR) 

 Väčšina monosacharidov má minimálne jedno stereogénne centrum (asymet-

rický atóm uhlíka), čo spôsobuje existenciu viacerých izomérov (stereoizomérov). Ide 

predovšetkým o tieto izoméry: D/L-izoméry, α/β-anoméry a epiméry.  

2.1 Koľko rozličných stereoizomérov (okrem anomérov) vytvárajú 2-ketopentózy 

(2-oxopentózy)? Napíšte ich Fischerove vzorce. 

2.2 Sacharidy D-manóza, D-galaktóza a D-alóza sú epimérmi D-glukózy. Na ktorých 

atómoch uhlíka je v uvedených sacharidoch iné usporiadanie hydroxylovej sku-

piny ako v molekule D-glukózy? 

 

 Jednou z fyzikálnych vlastností stereoizomérov, ktorá umožňuje okrem iného 

rozlíšiť príslušné izoméry navzájom, je optická otáčavosť – schopnosť otáčať rovinu 

polarizovaného svetla o určitý uhol. Napr. v prípade anomérov D-glukózy má  

α-anomér optickú otáčavosť +112,2 ° a β-anomér +18,7 °. 

2.3 Prečo v prípade vodného roztoku glukózy nameriame po dlhšom státí roztoku 

len jednu hodnotu optickej otáčavosti, a to +52,7 °? Ako sa nazýva tento jav? 

 

 Polarimetria je kvantitatívna analytická metóda založená na princípe merania 

uhla otočenia roviny polarizovaného svetla opticky aktívnymi látkami (obsahujú ste-

reogénne centrum – asymetrický atóm uhlíka). Polarimetria sa napr. používa na 

kontrolu čistoty chemikálií, na meranie koncentrácie sacharidov v cukrovarníctve a 

vôbec v potravinárskom priemysle, v medicíne na stanovenie cukru v moči, vo far-

mácii a biochémii na stanovenie proteínov, aminokyselín, vitamínov a alkaloidov. 

2.4 Doplňte chýbajúce slová: 

Izomér opticky aktívnej látky otáčajúci rovinu polarizovaného svetla doprava sa 

nazýva ............... a v názve sa označuje znamienkom .......... . Druhý izomér tej 

istej látky otáčajúci rovinu polarizovaného svetla o ten istý uhol doľava 

sa nazýva............... a v názve sa označuje znamienkom .......... . Zmes oboch 

izomérov tejto látky v pomere 1:1 je opticky ............... a nazýva sa ............... . 

2.5 Pre uhol otočenia roviny polarizovaného svetla platí vzťah: [ ] lct
D ⋅⋅= αα . Vy-

svetlite jednotlivé symboly v rovnici (názov, jednotka). 

 



 Arabská guma je polysacharid vyskytujúci sa v živiciach rôznych druhoch akácií 

(napr. Acacia arabica). Je rozpustná vo vode a je to jeden z najstarších prírodných 

emulgátorov. Používa sa (E414) ako zahusťovadlo (polevy, želé, žuvačky) a emulgá-

tor (majonézy, mrazené výrobky, pleťové mlieka a krémy, pudrenky, pena na Coca-

Cole a pive). Môže znižovať hladinu cholesterolu a má priaznivý vplyv na črevnú mik-

roflóru. Je aj súčasťou lepidiel napr. na poštových známkach. Základom arabskej 

gumy je monosacharid D-arabinóza. 

2.6 Zaraďte D-arabinózu do systému monosacharidov podľa počtu atómov uhlíka 

a funkčnej skupiny. 

2.7 Uhol otočenia roztoku D-arabinózy (obsahujúci rovnovážnu zmes α a β anomé-

ru) meraný pri teplote 25 °C v trubici dlhej 10,0 c m má hodnotu –23,7 °. Vypo čí-

tajte koncentráciu arabinózy v roztoku (g cm-3), ak [ ]25
Dα pre rovnovážnu zmes 

α/β-anoméru má hodnotu –105 °. 

 

 Vašou úlohou je polarimetricky stanoviť obsah cukru (sacharózy) v čokoláde na 

varenie Figaro. 

2.8 Čokoláda s hmotnosťou 100 g sa pred vlastným stanovením spracovala tak, že 

výsledkom bol roztok čiastočne hydrolyzovanej sacharózy. Z toho dôvodu sa 

nechala sacharóza úplne hydrolyzovať v kyslom prostredí na zmes monosacha-

ridov a výsledný roztok sa doplnil na objem 100 cm3. Uhol otočenia takto pri-

praveného roztoku sa meral v polarimetrickej trubici s dĺžkou 1,00 dm a jeho 

priemerná hodnota bola –10,9 °. Ko ľko percent sacharózy obsahovala čokolá-

da? 

Mr(sacharóza) = 342,3; Mr(voda) = 18,0; 

Mr(glukóza) = 180,2; [α](glukóza, rovnovážna zmes α/β-anoméru ) = +52,7 °; 

Mr(fruktóza) = 180,2; [α](fruktóza, rovnovážna zmes α/β-anoméru) = –92,0 °  

Poznámka: uhol otočenia je aditívna veličina, t. j. na jej výslednej hodnote sa 

podieľajú všetky opticky aktívne látky v roztoku v závislosti od ich koncentrácie. 

 

Úloha 3     (7,5 b) (SENIOR)  

   Všetky bunky heterotrofných organizmov získavajú energiu z oxidačno-

redukčných reakcií. Hlavným substrátom pre tieto reakcie sú molekuly sacharidov, 

predovšetkým glukózy. Glykolýza predstavuje sled enzýmovo katalyzovaných che-



mických reakcií, pri ktorých sa glukóza mení na pyruvát (kyselinu pyrohroznovú), pri-

čom časť uvoľnenej energie sa uskladňuje vo forme ATP. 

3.1 Kde v bunke prebieha glykolýza? 

3.2 Napíšte Haworthov vzorec β-D-glukopyranózy, vzorec a systémový názov kyse-

liny pyrohroznovej. 

3.3 Prvou reakciou glykolýzy (ak substrátom je glukóza) je fosforylácia glukózy na 

glukóza-6-fosfát. Aký názov má produkt v poradí druhej fosforylácie v priebehu 

glykolýzy? 

3.4 Pri premene ktorých substrátov sa v priebehu glykolýzy tvorí priamo molekula 

ATP? Ako sa nazýva tento typ fosforylácie? 

 

 Ďalšie premeny pyruvátu ako produktu glykolýzy závisia od druhu organizmu 

a podmienok glykolýzy (predovšetkým vo vzťahu ku kyslíku). V prípade aeróbnych 

organizmov sa pyruvát premieňa na acetylkoenzým A (CH3-CO-S-CoA), ktorý vstu-

puje do citrátového cyklu. 

3.5 Koľko molov ATP poskytne úplná oxidácia 1 molu acetylkoenzýmu A na CO2 

a vodu v citrátovom cykle a následne v dýchacom reťazci (číslo nie je potrebné 

zdôvodniť)? 

3.6 Anaeróbne organizmy (napr. kvasinky) menia pyruvát na etanol. Nakreslite re-

akčnú schému premeny pyruvátu na etanol (názvy enzýmov nie je potrebné 

uvádzať). 

3.7 Koľko molov ATP poskytne anaeróbna alkoholová glykolýza 1 molu glukózy? 

 

 Pri nedostatku glukózy v organizme je potrebné zabezpečiť jej tvorbu z nesa-

charidových substrátov v procese glukoneogenézy. 

3.8 Ktoré nesacharidové látky slúžia ako základné substráty pre syntézu glukózy? 

3.9 Niektoré reakcie glykolýzy sú nevratné a preto sa nemôžu využiť spätne na 

tvorbu glukózy. Napíšte názvy reaktantov a produktov príslušných nevratných 

reakcií (v smere glykolýzy). 

 

 

 



ÚLOHY Z PRAXE  
Chemická olympiáda – kategória EF –50. ročník – šk. rok 2013/14 
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Elena Kulichová 
 
 
Maximálne 60 bodov         
 
Úvod 

Sacharidy sú dôležitou zložkou výživy človeka, a preto aj dôležitou surovinou potra-

vinárskeho priemyslu. Vo farmaceutickom priemysle sa používajú ako účinná zložka 

viacerých liekových foriem – napríklad  infúznych roztokov.  V mnohých liekoch sú 

prítomné ako pomocná látka upravujúca ich chuťové a fyzikálne parametre. 

Vo vzorkách potravín a liekov sú sacharidy zvyčajne prítomné ako zložka často kom-

plikovanej zmesi. V prvej časti úloh z analytickej praxe si precvičíme postupy úpravy 

vzoriek na analýzu a metódy izolácie cukrov zo vzoriek.  

Gravimetrické a titračné metódy stanovenia sacharidov vychádzajú zvyčajne z ich 

schopnosti redukovať meďnaté resp. strieborné soli. Na rozdiel od klasických titrácií 

nejde však o stechiometrické reakcie, pretože schopnosť oxidovať sa majú 

v molekulách sacharidov aj hydroxylové  skupiny.  

V priebehu  19. a 20. storočia vzniklo niekoľko postupov, ktoré túto skutočnosť zoh-

ľadňujú. Okrem presných podmienok, za ktorých sa redukcia realizuje, sa tieto me-

tódy líšia aj spôsobom stanovenia vyredukovaného oxidu meďného: 

• Ofnerova metóda predpokladá izoláciu vylúčeného oxidu meďného, jeho 

oxidáciu na Cu2+  a jododmetrické stanovenie.  

• Metódy podľa Schoorla a Luffa využívajú spätnú jodometrickú titráciu.  

• Bertrandova metóda je založená na manganometrickom stanovení 

vylúčeného oxidu meďného. 

• Komplexometrická metóda využíva chelatometrické stanovenie meďnatých 

katiónov na murexid.  

V jednotlivých kolách 50. ročníka chemickej olympiády sa zoznámime s týmito metó-

dami podrobnejšie, naučíme sa prakticky ich realizovať a vyhodnocovať.  



Prístrojové metódy ponúkajú už od konca 19. storočia nové možnosti stanovenia 

cukrov. Z nich sa budeme venovať refraktometrii  a metóde kalibračnej krivky ako 

často používanému spôsobu vyhodnotenia meraní.   

Dôležitou zručnosťou, ktorú stanovenie cukrov ponúka, je nácvik tzv. time manage-

mentu -  teda optimalizovanie postupu a zaradenia úloh tak, aby sa optimálne využil 

čas, ktorý je pre danú etapu práce k dispozícii.  

V úlohách študijného  kola sa budeme venovať stanoveniu sacharózy v Elixirium 

Thymi Compositum – detskom sirupe proti kašľu. Sirup obsahuje vodu a  najvý-

znamnejšie  aditíva:  etanol, cukor a bromid sodný. Cieľom práce je izolovať sacha-

rózu z tejto zmesi látok a stanoviť ju Schoorlovou a refraktometrickou metódou.  

 

Odporú čaná literatúra:  

Príbela, A.: Analýza potravín, cvičenia.  STU Bratislava, 1991 s. 45 – 65, 

Čermáková, L. a kol.: Analytická chémia 1, 2. vydanie, Bratislava ALFA, 

Koplík, R.: Prednášky z predmetu: Základy analýzy potravín. On-line. Dostupné na 

http://web.vscht.cz/~koplikr/%C4%8C%C3%A1stB3_1.pdf 

 

STANOVENIE SACHARÓZY v Elixirium Thymi Compositum  

 

Úloha 1  Príprava roztokov 

1.1 Vypočítajte potrebný objem koncentrovanej HCl a pripravte 100 cm3 roztoku 

kyseliny chlorovodíkovej s  c = 0,1 mol dm-3. K dispozícii je roztok HCl  s w = 

0,1. 

1.2 Pripravte Fehlingov roztok I podľa nasledujúceho postupu: 69,28 g 

pentahydrátu síranu meďnatého rozpusťte vo vode, objem roztoku doplňte na 1 

liter a zhomogenizujte.  

1.3 Pripravte Fehlingov roztok II podľa nasledujúceho postupu: 346 g vínanu 

sodno- draselného a 100 g NaOH rozpusťte vo vode, objem roztoku  doplňte na 

1 liter a zhomogenizujte.  



1.4 Vypočítajte potrebnú hmotnosť pentahydrátu Na2S2O3 a pripravte 250 cm3 

odmerného roztoku s koncentráciou blízkou c = 0,1 mol dm-3 .  

1.5 K dispozícii je roztok kyseliny chlorovodíkovej s koncentráciou c = 4 mol dm-3, 

roztok kyseliny sírovej s koncentráciou c = 3 mol dm-3 a roztok škrobového 

mazu. 
 

Úloha 2  Stanovenie presnej koncentrácie odmerného roztoku tiosíranu sod-

ného 

2.1 Tesne pred stanovením pripravte štandardný roztok jódu: v kadičke s objemom 

250 cm3 rozpusťte 2,5 g KI a 0,134 g jodičnanu draselného  v 100 cm3 destilo-

vanej vody. Pridajte 15 cm3 kyseliny sírovej ( c = 3 mol dm-3), zmes prelejte do 

odmernej banky a doplňte na celkový objem  200 cm3 . Vypočítajte presnú kon-

centráciu pripraveného štand.roztoku jódu. 

2.2 Do jódovej banky pipetujte 50,0 cm3 štandardného  roztoku jódu. Opláchnite 

steny banky a titrujte odmerným roztokom tiosíranu do žltého sfarbenia. Prida-

ním 1 cm3 škrobového mazu preveďte farbu roztoku na tmavomodrú a dotitrujte  

do odfarbenia reakčnej zmesi.  Vykonajte paralelné stanovenia. 

2.3 Namerané hodnoty zaznačte do odpoveďového hárku a vypočítajte presnú 

koncentráciu odmerného roztoku 

 

Úloha 3 Úprava vzorky 

3.1 Pomocou injekčnej striekačky odoberte 1,2 cm3 Elixirium Thymi Compositum. 

Vzorku preneste do Erlenmayerovej banky s objemom 100 cm3  a s analytickou 

presnosťou odvážte.  

3.2 Pridajte 20 cm3 demineralizovanej vody, 10 cm3 kyseliny chlorovodíkovej 

s koncentráciou c = 0,1 mol dm-3 a niekoľko varných kamienkov. Vzorku uveďte 

do mierneho varu na  30 minút. Odparovaniu vody predídete tak, že do hrdla 

banky vložíte malý lievik.  

3.3 Po ukončení inverzie sacharózy ochlaďte vzorku vo vodnom kúpeli. Prefiltrujte 

ju cez hladký filter. Filter niekoľkokrát prepláchnite destilovanou vodou. Všetky 



podiely zachytávajte priamo do odmernej banky s objemom 100 cm3.  Doplne-

ním objemu roztoku po rysku získate zásobný roztok pre titračné stanovenie.  

 

 

Úloha 4 Stanovenie sacharózy Schoorlovou metódou.  

4.1  Do Erlenmayerovej banky pridajte postupne 10 cm3 roztoku Fehling I, Fehling II,  

10 cm3 roztoku vzorky a 10 cm3 demineralizovanej vody. 

4.2  Pridajte varný kamienok a vzorku uveďte do varu na 6 minút.  

4.3  Vzorku ochlaďte vo vodnom kúpeli a potom pridajte približne 2,5 g KI a 20 cm3 

kyseliny sírovej s koncentráciou c = 3 mol dm-3. Banku uzavrite a nechajte stáť 

na tmavom mieste 10 minút.  

4.4  Reakčnú zmes titrujte odmerným roztokom tiosíranu sodného do žltého sfar-

benia. Pridaním 1 cm3 škrobového mazu upravte farbu roztoku na tmavomodrú 

a dotitrujte do odfarbenia reakčnej zmesi. 

4.5  Vykonajte slepý pokus podľa bodov 4.1 až 4.4, pričom namiesto 10 cm3 roztoku 

vzorky použijete 10 cm3 destilovanej vody. 

4.6  Namerané hodnoty zaznačte do odpoveďového hárku a vypočítajte ekvivalent-

ný objem roztoku tiosíranu sodného s koncentráciou c = 0,1 mol dm-3, ktorý 

zodpovedá stanoveniu. Na prepočet použite  vzťah: 

( )
1,0

 - ODM1VZ2VZ
TAB

cVV
V

×=  

kde  VTAB  je objem, ktorý použijete na odčítanie hmotnosti sacharózy 

v Schoorlovej tabuľke 

VVZ2  je priemerný objem odmerného roztoku použitý na slepý pokus 

VVZ1  je priemerný objem odmerného roztoku použitý na stanovenie vzorky  

cODM je presná koncentrácia odmerného roztoku   

4.7  Podľa tabuľky priraďte k vypočítanej hodnote hmotnosť sacharózy v analyzo-

vanom podiele roztoku vzorky. Vypočítajte hmotnostný zlomok sacharózy 

v sirupe Elixirium Thymi Compositum. 

 



Empirická Schoorlova tabuľka na stanovenie hmotnosti sacharózy: 

vTAB  

cm3 

Hmotnosť sacha-

rózy, mg 

VTAB 

cm3 

Hmotnosť sacha-

rózy, mg 

1 3.1 11 35,0 

2 6,2 12 38,3 

3 9,3 13 41,6 

4 12,4 14 44,9 

5 15,6 15 48,2 

6 18,8 16 51,6 

7 22,0 17 55,1 

8 26,2 18 58,7 

9 28,4 19 62,3 

10 31,7 20 65,9 

 

Úloha 5 Refraktometrické stanovenie sacharózy. 

5.1   Pripravte zásobný roztok sacharózy na refraktometrické stanovenie. S analytic-

kou presnosťou odvážte 10 g čistej  sacharózy, rozpusťte ho 

v demineralizovanej vode a doplňte na objem 100 cm3 (cm =  10 g/100cm3).  

5.2   Do odmerných baniek s objemom 10 cm3 pipetujte postupne 2, 4, 6 a 8 cm3 zá-

sobného roztoku sacharózy. Roztoky doplňte destilovanou vodou 

a zhomogenizujte. Vypočítajte skutočnú hmotnostnú koncentráciu sacharózy 

v pripravených roztokoch.  

5.3  Odmerajte index lomu vody, zásobného roztoku sacharózy a roztokov priprave-

ných v úlohe 5.2. Každé meranie opakujte trikrát. Hodnoty zapíšte do odpove-

ďového hárku. 

5.4   Na milimetrový papier priložený v odpoveďovom hárku zostrojte kalibračnú čia-

ru pre stanovenie sacharózy.  

5.5  Upravte vzorku Elixirium Thymi Compositum pre refraktometrické stanovenie: 

Do kadičky odvážte 10 g vzorky sirupu. Pridajte 20 cm3 demineralizovanej vody, 



zamiešajte  a roztok  nechajte 2 minúty variť, aby sa odstránil etanol. Roztok 

ochlaďte vo vodnom kúpeli a preneste ho kvantitatívne do odmernej banky 

s objemom 50 cm3.  

5.6  Doplnením objemu po rysku pripravte roztok vzorky na refraktometrické stano-

venie. Odmerajte jeho index lomu. Pomocou kalibračnej krivky stanovte  hmot-

nostnú koncentráciu sacharózy v roztoku na analýzu.  

5.7  Vypočítajte hmotnostný zlomok sacharózy v pôvodnej vzorke sirupu Elixirium 

Thymi Compositum. 

5.8  Porovnajte výsledky získané odmerným a refraktometrickým stanovením 

 

Úloha 6 Doplnkové teoretické úlohy 

6.1   Pri refraktometrickom stanovení sa zistilo, že medzný uhol šírenia sa svetla pri 

meraní roztoku sacharózy je βmedz = 48 °. Vypo čítajte index lomu roztoku. 

6.2  Empirické tabuľky umožňujú priamy odhad hmotnosti sacharidov vo vzorkách. 

Na presnejšie určenie sa používa lineárna interpolácia výsledku v príslušnom 

intervale: 

Pri konkrétnom stanovení sacharózy vo vzorke sa získali nasledujúce experi-

mentálne hodnoty:  

- objem  odmerného roztoku tiosíranu na titráciu vzorky bol 12,9 cm3 

- objem odmerného roztoku na titráciu slepej vzorky bol 22,4 cm3  

-  koncentrácia odmerného roztoku bola 0,102 mol dm-3  

Určte hmotnosť sacharózy vo vzorke s využitím empirickej Schoorlovej tabuľky 

a lineárnej interpolácie výsledku. 

6.3   Pri úprave vzorky sirupu Elixirium Thymi Compositum sme sa stretli s pojmom 

inverzia sacharózy.  

a) Vysvetlite chemickú podstatu tejto úpravy.  

b) Opíšte zmenu fyzikálnych vlastností, ktoré sa prejavia v roztoku sacharózy 

po opísanej úprav. 

 



Odpove ďový hárok z analytickej PRAXE  
 

Škola: 
  
Meno súťažiaceho: 

Celkový počet  
pridelených bodov: 

Podpis hodnotiteľa: 

 

Úloha  
 

1.1 

Výpočet objemu koncentrovanej HCl: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Úloha  
 

1.4 

Výpočet hmotnosti Na2S2O3 na prípravu odmerného roztoku 

Hmotnosť jodičnanu draselného, použitá na prí-
pravu štandardného roztoku: 

mST1 = 

Rovnica vzniku jódu reakciou jodičnanu a jodidu draselného: 

Úloha  
 

2.1 

Výpočet presnej koncentrácie jódu v štandardnom roztoku: 
 
 
 
 
 
 
Spotreba odmerného roztoku  na štandardizáciu: 

Úloha  
2.2  

 
  

Výpočet priemeru 
 
 
Rovnica štandardizácie  

Úloha  
2.3 

 



Úloha  
2.3 

Výpočet presnej koncentrácie odmerného roztoku : 
 
 
 
 
 
 
 

Úloha  

3.1 

Hmotnosť vzorky Elixirium Thymi Com-
positum  použitá na odmernú analýzu 

mVZ1 =  

Spotreba odmerného roztoku na stanovenie vzorky: 

 
 

 
 

Úloha  
4.4 

 
 
 

Výpočet priemeru 
 
 
Spotreba odmerného roztoku na slepý pokus: 

  

 
 

Úloha  
 

4.5 
 

Výpočet priemeru 
 

 
Úloha  

 
4.6 

 

Výpočet ekvivalentného objemu VTAB  : 
 
 
 
 
Priradená hodnota hmotnosti sacharózy 
zo Schoorlovej  tabuľky 

 
mSACH 

Úloha  
 

4.7 
 

Výpočet hmotnostného zlomku sacharózy v Elixirium Thymi Compositum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Úloha  
5.1 

Hmotnosť sacharózy použitá na prí-
pravu štandardného roztoku: mST2 = 

Úloha  
 

5.2 
 

Výpočet koncentrácie sacharózy v zriedených roztokoch: 
 
 
 
 
 

Hodnoty získané refraktometrickým stanovením pre zriedené roztoky, na ktoré sa 
použil vyznačený objem štandardného roztoku sacharózy: 
0 cm3 2 cm3 4 cm3 6 cm3 8 cm3 10 cm3 

Vypočítaná koncentrácia roztokov: 

      

Namerané hodnoty indexu lomu: 

      

      

      

Priemerné hodnoty: 

 
Úloha  

 
5.3 

 

      

 
Úloha  

5.4 
 

Kalibračná krivka pre refraktometrické stanovenie 

 

 

zakreslite na priložený mm-papier 

 

 

 



 Kalibračná krivka pre refraktometrické stanovenie 

 
Úloha  

5.5 
Hmotnosť vzorky Elixirium Thymi 
Compositum použitá na refraktomet-
rické stanovenie 

mVZ2 = 

Hodnoty indexu lomu upravenej vzorky: 

    Úloha  
 

5.6 Priemerná hodnota 

Priradená hodnota koncentrácie sa-
charózy v upravenej vzorke cVZ2 = 

Úloha  
 

5.7 

Výpočet hmotnosného zlomku sacharózy vo vzorke Elixirium Thymi Compositum 

Výsledok odmerného stanovenia: 
 

wSACH/ODM  = 

Výsledok refraktometrického stanovenia 
 

wSACH/REF =   Úloha  
 

5.8 Porovnanie výsledkov: 



Úloha  
 

6.1 

Výpočet indexu lomu 

Úloha  
 

6.2 

Určenie hmotnosti sacharózy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Opis chemickej podstaty inverzie: 
 

Úloha  
 

6.3 b) Opis zmeny fyzikálnych vlastností: 
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