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ÚLOHY  ZO  VŠEOBECNEJ  A  ANORGANICKEJ  CHÉMIE  
Chemická olympiáda – kategória B – 50. ročník – školský rok 2013/2014 
 
Študijné kolo 
 
Juraj Bujdák 
 
Maximálne 40 bodov              
Doba riešenia: 60 minút  
 
 
Úvod 

 Úlohy budú zamerané na nasledovné okruhy: 

 1. Kyslíkaté zlúčeniny chlóru.  

 2. Zlúčeniny striebra. 

 3. Zloženie roztokov, vplyv zloženia vodných roztokov na koligatívne vlastnosti: 

Ebulioskopia, kryoskopia a osmotický tlak. Základné vzťahy medzi zložením roztoku 

a zmenou teploty topenia a varu a osmotického tlaku a ich využitie v chemických 

výpočtoch. 

Riešenie úloh bude navyše vyžadovať zvládnutie bežných chemických výpočtov z re-

akčnej stechiometrie, výpočty stechiometrických koeficientov v rovniciach 

chemických reakcií, zloženia zlúčenín, definovanie rovnovážnych konštánt a výpočty 

jednoduchých reakčných rovnováh, výpočty súčinu rozpustnosti, zloženia roztokov 

vrátane molárnej koncentrácie a molality, identifikáciu čiastkových dejov oxidácie a 

redukcie v redox procesoch a kreslenie štruktúrnych vzorcov.  

 

Odporúčaná literatúra 

Odporúčaná je akákoľvek literatúra zo všeobecnej a anorganickej chémie, napríklad: 

1.  F.A. Cotton, G. Wilkinson, Anorganická chemie. Kapitoly: 22.- Prvky VII. skupiny: 
Cl, Br, J, At, 30-I. Strříbro a zlato. Academia, Praha, 1973. 

2.  J. Gažo a kol. 7. Kapitola: 7. Chemické reakcie, podkapitola: Chemická 
rovnováha. 8. Roztoky. 12. Halové prvky. Podkapitola: Kyslíkaté zlúčeniny 
halogénov. Kapitola: 35.Podskupina medi, podkapitola: Zlúčeniny striebra. Alfa, 
Bratislava, 1974. 

3.  V. Kellö, A. Tkáč, Fyzikálna chémia, Kapitoly: II-3.3.1.8. Stanovenie relatívnych 
molekulových hmotností v roztoku. II-3.3.1.8. Osmotický tlak. Alfa, Bratislava, 
1969. 

4.  J. Klikorka, B. Hájek, J. Votinský, Obecná a anorganická chemie. Kapitola: 11.1 
Vyjadřování složení roztoku. SNTL, Praha, 1985. 
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5.  B.V. Nekrasov, Všeobecná a anorganické chémia II, Kapitola: VII. 2. Chlór. 
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1957. 

6. B.V. Nekrasov, Všeobecná a anorganické chémia III, Kapitola: XIII. 2. 
Podskupina medi. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1957. 

7. H. Remy, Anorganická chemie I. Díl, Kapitola: 17. 3. Kysličníky a oxokyseliny 
halogenu. , Praha, 1971. 

8.  H. Remy, Anorganická chemie II. Díl, Kapitola: Stříbro, Praha, 1971. 
 
 
Úloha 1     (19 b) 
 Oxid chlórny je červenohnedá plynná látka. Priemyselne sa vyrába reakciou 

chlóru s vlhkým uhličitanom sodným. Ďalšími produktmi reakcie sú hydrogénuhličitan 

a chlorid. Oxid chlórny je dobre rozpustný vo vode. Už pri nízkych teplotách je možné 

rozpustiť vo vode značné množstvo tohto plynu. K dobrej rozpustnosti prispieva aj 

reakcia s vodou, pri ktorej vzniká kyselina chlórna. Oxid chlórny sa využíva pri 

príprave chlórnanov, najmä chlórnanu vápenatého.  

a. Nakreslite elektrónový štruktúrny vzorec molekuly oxidu chlórneho. 

b. S ktorými z molekúl má oxid chlórny podobnú molekulovú štruktúru, vzhľadom na 

tvar molekuly a typ prítomných väzieb (σ, π)? Vyberte z nasledovného zoznamu: 

Voda, oxid uhličitý, oxid siričitý. 

c. Dĺžka väzby Cl-O v oxide chloričitom je podstatne kratšia ako v prípade oxidu 

chlórneho: 

Dĺžka väzby Cl-O v molekule oxidu chlórneho: 170,0 pm 

Dĺžka väzby Cl-O v molekule oxidu chloričitého:  147,3 pm 

Vysvetlite tento rozdiel. 

d. Spočítajte valenčné elektróny atómov v molekule oxidu chlórneho a oxidu 

chloričitého. Na základe výsledku rozhodnite, ktorá zo zlúčenín je 

paramagnetická.  

Paramagnetické molekuly majú charakter radikálu, resp. majú nespárený 

elektrón. 

e. Napíšte rovnicu chemickej reakcie prípravy oxidu chlórneho. 

f. Napíšte reakciu oxidu chlórneho s vodou. 

g. Napíšte vzťah pre koncentračnú rovnovážnu konštantu reakcie oxidu chlórneho 

s vodou. Vyjadrite pomocou koncentrácií reaktantu a produktu vo vodnom 

2



roztoku. (Aktivita vody, ktorá je v nadbytku je jednotková, a preto koncentrácia 

vody nevystupuje v tejto rovnici.) 

h. Vypočítajte koncentráciu kyseliny chlórnej v roztoku, ktorý v stave rovnováhy 

obsahuje 2·10-2 g voľného (nezreagovaného) oxidu chlórneho v 1 dm3 roztoku. 

Predpokladajte hodnotu rovnovážnej konštanty 3,55 10-3 mol dm-3. Molová 

hmotnosť oxidu chlórneho je 86,91 mol g-1. 

 
Úloha 2     (9 b) 
 Elektrónová konfigurácia atómu striebra je [Kr] 4d10 5s1. Striebro vystupuje 

v zlúče-ninách najčastejšie v oxidačnom čísle I. Pomerne zriedkavé sú zlúčeniny 

striebra v oxidačnom čísle II alebo III. 

a. Napíšte valenčnú elektrónovú konfiguráciu atómu striebra v zlúčeninách 

s bežným oxidačným číslom I a v zriedkavejšom oxidačnom čísle II. 

b. Bežné halogenidy strieborné (fluorid, chlorid a bromid) sú tuhé látky a majú 

štruktúru podobnú chloridu sodnému. Naznačte pomocou obrázka koordináciu 

chloridových ligandov na strieborný katión v kryštálovej mriežke AgCl. Uveďte 

koordinačné číslo Ag(I). 

c. Chlorid strieborný je vo vode nerozpustná látka. Súčin rozpustnosti vo vode 

vyjadrený pomocou molárnych koncentrácií je 1,77·10−10 mol2 dm-6. Vypočítajte 

koncentráciu nasýteného roztoku chloridu strieborného. 

 

Úloha 3     (12 b) 
a. Vodný roztok 10 %-nej kyseliny sírovej má hustotu 1,064 g cm-3. Vypočítajte 

molárnu koncentráciu v mol dm-3 a molalitu v mol kg-1 vodného roztoku 10 %-nej 

kyseliny sírovej.  

Mólová hmotnosť kyseliny sírovej je 98,08 g mol-1.  

Poznámka: Zloženie roztoku je vyjadrené pomocou hmotnostných percent. 

b. V prípade akých roztokov sa číselná hodnota molality v mol kg-1 takmer úplne 

zhoduje číselnej hodnote molárnej koncentrácie v mol dm-3? 
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ÚLOHY Z ORGANICKEJ CHÉMIE  
Chemická olympiáda – kategória B – 50. ročník – školský rok 2013/2014 
 
Študijné kolo 
 
Martin Walko 
 
Maximálne 20 bodov  
Doba riešenia: 60 minút  
 
 
 Súťažné úlohy budú v tomto školskom roku zamerané na alkény, ich štruktúru  

a reakcie. Úspešné riešenie úloh vyžaduje znalosti názvoslovia organických zlúčenín 

hlavne alkánov, alkénov a ich halogén- a hydroxyderivátov. Väčšina úloh bude 

zameraná na adičné reakcie alkénov (adícia halogénov, halogenovodíkových 

kyselín, vody, hydrobromácia, katalytická redukcia) a mechanizmus týchto reakcií.  

 

Literatúra 

1) P. Zahradník, M. Kollárová: Prehľad chémie 2 (Organická chémia a biochémia), 

SPN, Bratislava 1997. 

2) J. Heger, I. Hnát, M. Putala: Názvoslovie organických zlúčenín, SPN, Bratislava 

2004. 

3) P. Zahradník, V. Lisá: Organická chémia I (učebnica pre gymnáziá), SPN 

Bratislava, 2006. 

 
 

Úloha 1     (3 b) 

   Prvým krokom pri elektrofilnej adícii halogenovodíkovej kyseliny na alkén je 

reakcia protónu (H+), pochádzajúceho z kyseliny, s dvojitou väzbou alkénu za vzniku 

karbkatiónu. Rýchlosť adície halogenovodíkových kyselín preto závisí od ich kyslosti, 

čiže od ich schopnosti disociácie na protón a halogenidový anión.  

a. napíšte vzorec karbkatiónu ktorý vznikne v prvom kroku adície HCl na but-2-én. 

b. napíšte reakciu disociácie HCl. 

c. zoraďte halogenovodíkové kyseliny podľa ich reaktivity pri adičnej elektrofilnej 

        adícii na alkény od najreaktívnejšej po najmenej reaktívnu. 

 

4



Úloha 2     (6 b) 

   Rýchlosť elektrofilnej adičnej reakcie závisí aj od štruktúry alkénu, pričom alkén 

je tým reaktívnejší, čím viac alkylových substituentov je na uhlíkoch dvojitej väzby, čo 

zvyšuje elektrónovú hustotu na dvojitej väzbe a stabilitu prechodne vznikajúceho 

karbkatiónu. 

Napíšte vzorce nasledujúcich alkénov a zoraďte ich podľa reaktivity pri adičnej 

elektrofilnej adícii HCl od najreaktívnejšieho po najmenej reaktívny: 

(Z)-hex-3-én, 2-metylpent-2-én, etén, (E)-3,4-dimetylokt-3-én, propén. 

 

Úloha 3     (5 b) 

 Napíšte vzorce a názvy produktov reakcie propénu s nasledujúcimi činidlami: 

a. H2/Pt 

b. HCl 

c. H2O/H+ 

d. HOCl 

e. Br2 

  

Úloha 4     (4 b) 

 Pri elektrofilnej adícii halogenovodíkov a vody sa reakcia riadi Markovnikovým 

pravidlom. Niekedy však potrebujeme pripraviť zlúčeniny v ktorých je halogén, alebo 

hydroxyskupina naviazaná na uhlík s väčším počtom vodíkov (anti-Markovnikov 

produkt). Pre halogénderiváty to vieme dosiahnuť, ak reakciu spravíme v prítomnosti 

peroxidov alebo UV svetla, pričom jej mechanizmus sa zmení z elektrofilného na 

radikálový. Pre hydroxyderiváty sa používa hydroborácia (adícia BH3) nasledovaná 

oxidačnou hydrolýzou vzniknutého alkylboránu pomocou H2O2 v bázickom prostredí. 

Napíšte vzorce a názvy produktov A-D. 

HBr

HBr/RO

H2O/H+

1.BH3

2.H2O2/NaOH

A

B

C

D
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Úloha 5     (2 b) 

a) Všetky nasledujúce činidlá dávajú s alkénmi adičné reakcie. U dvoch z týchto 

činidiel však adícia neprebieha elektrofilným mechanizmom. Ktoré sú to? 

A. Cl2 

B. H2/Pd 

C. HOBr 

D. H2O/H+ 

E. HBr, RO• 

b) Ktoré dve z nasledujúcich tvrdení o elektrofile sú nesprávne? 

A. Elektrofil má prebytok elektrónov. 

B. Elektrofil má zvyčajne kladný náboj. 

C. Elektrofil má vždy kladný náboj 

D. Elektrofil je Lewisovou kyselinou. 

E. Elektrofil reaguje s atómom, ktorý má prebytok elektrónov. 
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PRAKTICKÉ ÚLOHY Z ANALYTICKEJ CHÉMIE 
Chemická olympiáda – kategória B – 50. ročník – školský rok 2013/14 
 
Študijné (domáce) kolo 
 
Pavel Májek 
 
 

Maximálne 40 bodov 
Doba riešenia: neobmedzená 
 

 

Stanovenie celkovej kyslosti v limetkovom koncentráte 
 
Úvod 
 Na úspešné riešenie praktickej časti kategórie B v tomto ročníku CHO je 

potrebné si osvojiť vedomosti o vlastnostiach a disociácii jedno- a viacsýtnych 

kyselín, neutralizácii mono-, di-, a trikarboxylových kyselín, naštudovať alkalimetrické 

titrácie, použitie jednotlivých acidobázických indikátorov pri acidobázických titráciách 

a stanovenie hydroxy karboxylových kyselín alkalimetricky. 

 Kyslosť potravinárskych (konzervárenských) výrobkov patrí medzi parametre, 

ktoré sa sledujú v rámci kontroly kvality. Kyslosť týchto výrobkov je spôsobená najmä 

karboxylovými kyselinami, ktoré sú významnou zložkou potravín rastlinného pôvodu. 

Už v nízkych koncentráciách ovplyvňujú fyzikálne a chemické vlastnosti potravín. Ich 

obsah a acidobázické vlastnosti určujú hodnotu pH potravín, čím do určitej miery 

ovplyvňujú priebeh chemických reakcií, ich mikrobiologickú stabilitu a skladovanie. 

 Potraviny obsahujú nasledujúce skupiny karboxylových kyselín:  

o nasýtené monokarboxylové kyseliny (kyselina mravčia, octová, propiónová atď.), 

o nenasýtené karboxylové kyseliny, najmä kyselina sorbová, ktorá má antibakteriál-

ne a konzervačné účinky, 

o alifatické di- a trikarboxylové kyseliny – kyselina šťaveľová, fumarová, jantárová, 

a deriváty kyseliny citrónovej: metyl fumarová a metyl maleinová kyselina, 

o hydroxykyseliny patria medzi najvýznamnejších nositeľov kyslej chuti ovocia, 

zeleniny a ďalších potravín – patria sem kyselina mliečna, jablčná, vínna 

a citrónová. 

 Pri stanovení celkovej kyslosti ovocia, zeleniny, konzervárenských výrobkov 

z ovocia a zeleniny sa používa alkalimetrická titrácia s vizuálnou indikáciou bodu 
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ekvivalencie na fenolftalein alebo potenciometrická indikácia bodu ekvivalencie 

(najmä v prípade farebných roztokov).  

Titráciou sa stanovia všetky voľné karboxylové kyseliny (napr. vínna, mliečna, 

citrónová atď.) a celková kyslosť sa uvedie na najzastúpenejšiu karboxylovú kyselinu.  

 Kyselina citrónová C3H5O(COOH)3 je slabá trikarboxylová kyselina, ktorá sa 

nachádza najmä v citrusových plodoch, ale i v rôznych druhoch ovocia a zeleniny. 

Je prírodnou konzervačnou látkou, používa sa ako dochucovací prostriedok v potra-

vinách a v nealkoholických nápojoch. Najvyšší obsah kyseliny citrónovej je v citró-

noch a v limetkách, kde jej obsah môže dosiahnuť až 8 % hmotnosti sušiny. Pretože 

s kovmi tvorí cyklické komplexy – cheláty, pridáva sa do mydiel a pracích prostried-

kov. Vo fotografickej chémii sa používa ako kyslá súčasť niektorých prerušovacích 

kúpeľov a ustaľovačov. 

 

Literatúra 

1. J. Kmeťová, M. Skoršepa, P. Mäčko: Chémia pre 2. ročník gymnázia so štvorročným 

štúdiom a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Vydavateľstvo Expol Pedagogika, 

s.r.o., Bratislava, 2012, ISBN 978-80-8091-271-0 

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

štúdiom a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Vydavateľstvo Matice slovenskej 

s.r.o., 2011, ISBN 978-80-8115-042-5 

3. http://cs.wikipedia.org/wiki/Disocia%C4%8Dn%C3%AD_konstanta 

4.  http://www.flavours.asia/food-acids.html 

5. http://www.easychem.com.au/the-acidic-environment/acid-base-definitions/titration-

experiment 

6. http://www.3rd1000.com/chem301/p00413.htm 

7. http://ch301.cm.utexas.edu/help/ch302/ab/indicators.pdf 

8. http://sk.wikipedia.org/wiki/Izom%C3%A9ria 

 

Poznámka: Informácie na webových stránkach, ktoré sú uvedené v literatúre, boli dostupné  

                   ku dňu 23.11. 2013 
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Experimentálna úloha A:  

Výber vhodného vizuálneho indikátora pri alkalimetrickej titrácii     (4,5 b) 

 
Pracovný postup 

 Nasledovné pokusy vykonajte vo virtuálnom laboratóriu pomocou programu 

‘Acid-Base Titration, ver. 5’. Inštalácia a práca s programom sú súčasťou distribuova-

ného programu. Virtuálnu titráciu vykonajte pre nasledovné indikátory: metyloranž, 

metylčerveň, brómtymolová modrá a fenolftalein. Výsledky vizuálneho hodnotenia 

vhodnosti jednotlivých indikátorov pre indikáciu koncového bodu titrácie zapíšte do 

pripojenej tabuľky v Prílohe: vhodný (+), resp. nevhodný (-). 

 Pokus 1: Pri alkalimetrickej titrácii s 0,1 mol dm-3 NaOH (titrant – maximálne 

pridaný objem 50 cm3) vyberte vhodný indikátor ak titrujeme 20 cm3 nasledovných 

kyselín: HCl, H2SO4 a H3PO4 s koncentráciou 0,1 mol dm-3. 

 Pokus 2: Pri alkalimetrickej titrácii s 0,05 mol dm-3 NaOH (titrant – maximálne 

pridaný objem 50 cm3) vyberte vhodný indikátor ak titrujeme 10 cm3 nasledovných 

kyselín: octová (CH3COOH), šťavelová (H2C2O4) a síričitá (H2SO3) s koncentráciou 

0,1 mol dm-3. 

 Pokus 3: Pri alkalimetrickej titrácii s 0,1 mol dm-3 NaOH (titrant – maximálne 

pridaný objem 50 cm3) vyberte vhodný indikátor ak titrujeme 20 cm3 nasledovných 

kyselín: jablčná (C2H4O(COOH)2), vínna (C2H4O2(COOH)2) a citrónová (C3H5O(COOH)3) 

s koncentráciou 0,05 mol dm-3, jednotlivé hodnoty disociačných konštánt – vstupné 

hodnoty do programu Acid-Base Titration sú uvedené v Tabuľke 1. 

 

Tabuľka 1.  Disociačné konštanty organických hydroxykyselín  

názov kyseliny Ka1 Ka2 názov kyseliny Ka1 Ka2 Ka3 

jablčná 3.98e-4 6.30e-7 citrónová 7.25e-04 1.78e-5 3.89e-6 
vínna 1.12e-3 5.62e-5 

    
Poznámka: Jednotlivé hodnoty disociačných konštánt sa zadávajú do programu Acid-Base Titration tak, ako sú zapísané 

v tabuľke. Pre kyselinu vínnu sú uvedené hodnoty disociačných konštánt pre L(+) enantiomér. 
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Úloha 1     (2 b) 
Pre vhodný indikátor(y) v pokuse 1 napíšte rovnicu alkalimetrického stanovenia 

kyselín: (a) HCl, (b) H2SO4, (c) H3PO4. 

 

Úloha 2     (2 b) 
Pre vhodný indikátor(y) v pokuse 2 napíšte rovnicu alkalimetrického stanovenia 

kyselín: (a) CH3COOH, (b) (COOH)2, (c) H2SO3. 

 

Úloha 3     (1,5 b) 
Pre vhodný indikátor(y) v pokuse 3 napíšte rovnicu alkalimetrického stanovenia 

kyselín: (a) C2H4O(COOH)2, (b) C2H4O2(COOH)2, (c) C3H5O(COOH)3. 

 

 

Experimentálna úloha B:  

Stanovenie celkovej kyslosti v limetkovom koncentráte Evelina   (12 b) 
 

Pracovný postup 

Vzorku limetkového koncentrátu zo skúmavky kvantitatívne prenesieme do 

100 cm3 odmernej banky a doplníme po značku deionizovanou H2O. 

Z pripraveného zásobného roztoku odpipetujeme do troch titračných baniek po 

10,0 cm3 vzorky, pridáme 50 cm3 deionizovanej vody a 1 - 2 kvapky fenolftaleínu ako 

indikátora. Byretu naplníme s 0,1 mol dm-3 NaOH, roztok titrujeme po kvapkách za 

intenzívneho miešania do prvého ružového sfarbenia a zaznamenáme spotrebu 

NaOH. Stanovenie zopakujeme pre každú napipetovanú vzorku. 

Po ukončení odmerného stanovenia hmotnosť vzorky zistíme nasledovne: 

Do presne odváženej kadičky odpipetujeme 10,0 cm3 limetkového koncentrátu 

z pôvodného balenia a kadičku opäť zvážime. Z rozdielu hmotností vypočítame 

hmotnosť analyzovanej vzorky. 

Zo spotrieb jednotlivých titrácií zistíme priemernú spotrebu NaOH analyzovanej 

vzorky a vypočítame celkovú kyslosť limetkového koncentrátu Evelina ako obsah 

kyseliny citrónovej v %. 
 
Pozn.: Pred stanovením hmotnosti limetkový koncentrát premiešajte !!!  
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Úloha B     (12 b) 
Na základe stanovenia vykonaného podľa úlohy B vypočítajte obsah celkovej kyslosti 

limetkového koncentrátu Evelina ako obsah kyseliny citrónovej v %. 

 

Úloha 4     (3 b) 
Napíšte štruktúrny vzorec kyseliny citrónovej a pomenujte ju systémovým názvom. 

 

Úloha 5     (3 b) 
Napíšte rovnice disociácie kyseliny citrónovej a vyjadrite jednotlivé disociačné 

konštanty – použite sumárny vzorec. 

 

 

Úloha 6     (3 b) 
Vysvetlite význam disociačnej konštanty kyselín a zásad v acidobázických 

rovnováhach. 

 

Úloha 7     (4 b) 
Vysvetlite prečo možno za experimentálnych podmienok v úlohe B titrovať kyselinu 

citrónovú iba do tretieho stupňa. 

 

Úloha 8     (3 b) 
Navrhnite iný, vhodný vizuálny acidobázický indikátor pre alkalimetrické stanovenie 

kyseliny citrónovej a vysvetlite na základe akej vlastnosti sa výber uskutočnil – po-

užite napr. databázu vizuálnych indikátorov v programe ‘Acid-Base Titration, ver. 5’ 

alebo inú. 

 

Úloha 9     (2 b) 
Vysvetlite prečo Vami stanovený výsledok sa môže líšiť od deklarovanej hodnoty. 

 

Pomôcky 

Experimentálna úloha A:  

Počítač s nainštalovaným softvérom ‘Acid-Base Titration, ver. 5’. 
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Experimentálna úloha B:  

Byreta 25 cm3, pipeta 10 cm3, 3 titračné banky 250 cm3, odmerná banka 250 cm3 a 

100 cm3, 2 kadičky 50 cm3, kadička 75 - 100 cm3, odmerný valec 25 cm3, strička, 

sklenená tyčinka, byretový lievik, laboratórny stojan, svorky, lapák. 

 

Chemikálie a roztoky 

Experimentálna úloha B:  

Limetkový koncentrát Evelina, neštandardizovaný odmerný roztok NaOH (c = 0,1 

mol dm-3) [H314, P280-310, R35, S(1/2-)26-37/39-45], indikátor fenolftalein (0,1 % roztok) 

[H341-350-361, P201-281, R40, S(1/2-)36/37-46], deionizovaná voda. 
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Príloha:  Výsledky z virtuálneho laboratória  

 
Tabuľka 1  Výber vhodného vizuálneho indikátora pri alkalimetrickej titrácii  

indikátor názov kyseliny 

Pokus 1 
chlorovodíková sírová fosforečná 

pT pT1 pT2 pT1 pT2 pT3 

metyloranž       

metylčerveň       
bromtymolová 
modrá       

fenolftalein       

Pokus 2 
octová šťavelová síričitá  

pT pT1 pT2 pT1 pT2  

metyloranž       

metylčerveň       
bromtymolová 
modrá       

fenolftalein       

Pokus 3 
jablčná vínna citrónová 

pT1 pT2 pT1 pT2 pT1 pT2 pT3 

metyloranž        
metylčerveň        
bromtymolová 
modrá        
fenolftalein        
Poznámka: Pri vypĺňaní tabuľky použite nasledovné značenie pre indikátor vhodný: + a pre indikátor nevhodný: –.  

                   Ak na titráciu je vhodných niekoľko indikátorov, pre uvedenú chemickú rovnicu a titračný exponent (pTx) použite 

nasledovné skratky indikátorov: metyloranž – mo, metylčerveň – mr, bromtymolová modrá – btb, fenolftalein – ff  

 

 

Obr. 1  Acidobázické indikátory s funkčnou oblasťou pH a zmenou farby 
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Tabuľka 2  Anglicko – slovenské názvy acidobázických vizuálnych indikátorov uvedených v Obr. 1  

Indikátory 
  anglický názov slovenský názov   anglický názov slovenský názov 

  Methyl violet Metylová žltá   Bromthymol blue Bromtymolová modrá 

  Thymol blue Tymolová modrá   Phenol red Fenolová červeň 

  Metyl orange Metylová oranž   Phenolphtalein Fenolftalein 

  Bromcresol green Bromkrezolová zelená   Thymophtalein Tymolftalein 

  Methyl red Metylová červeň   Alizarin yellow Alizarínová žltá 

  Chlorfenol red Chlorfenolová červeň   
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