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Úvod  

V príprave na Chemickú olympiádu v kategórii C sa treba v tomto školskom 

roku zamerať na tieto oblasti:  

Základné charakteristiky látok. Základy názvoslovia anorganických a 

organických zlúčenín. Výpočty z chemických vzorcov. Zloženie a štruktúra atómu. 

Periodická sústava prvkov. Roztoky. Kyseliny a zásady. Chemické reakcie. 

Protolytické reakcie. Oxidačno-redukčné reakcie. Termochémia. Výpočty 

z chemických rovníc. Chémia železa, niklu, kobaltu, uhlíka a ich zlúčenín. 

Elektrolýza, galvanické články, korózia. Uhľovodíky. Periodický zákon a jeho vzťah 

k štruktúre a vlastnostiam látok.  

 

 

Úloha 1   (20b)  

Železo je biogénny prvok. V tele dospelého človeka sa ho nachádza 3 – 6 g. 

Najpreskúmanejšou funkciou v organizme je jeho účasť na dýchaní buniek, pretože 

železo v hemoglobíne erytrocytov slúži na prenos kyslíka krvou z pľúc do tkanív. 

U človeka je hemoglobín jediným prenášačom vzdušného kyslíka do mitochondrií 

buniek organizmu. Okrem toho je železo v organizme viazané v mnohých enzýmoch 

a je súčasťou bielkovín. Nedostatku železa v organizme sa pripisujú poruchy 

intelektu a správania, ako aj celý rad abnormalít v tkanivách tela. Deficit železa 

v organizme oslabuje imunitný systém.  

Jedným zo zdrojov železa pre ľudský organizmus sú aj minerálne vody. Mnoho 

minerálnych vôd má vysokú koncentráciu železa. Hovoríme im železité vody. Ich 

pôvod objasňujeme tým, že voda presakuje zemskými vrstvami, nasycuje sa oxidom 

uhličitým a rozpúšťa (vo vode nerozpustný) uhličitan železnatý, s ktorým sa dostáva 
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do styku, za vzniku hydrogenuhličitanu železnatého. Železité vody na vzduchu 

„hrdzavejú“, lebo sa z nich oxidáciou a hydrolýzou ľahko vylučuje hydroxid  železitý.  

1.1 Zapíšte tento dej hrdzavenia chemickou rovnicou:  

1.2 Hydroxid železnatý možno pripraviť pôsobením hydroxidov alkalických kovov 

na vodné roztoky železnatých solí za neprístupu kyslíka. Zapíšte tento dej 

chemickou rovnicou:  

1.3 Hydroxid železnatý má slabé amfotérne vlastnosti. Chemickými rovnicami 

zapíšte jeho reakcie s kyselinou chlorovodíkovou a s koncentrovaným 

roztokom hydroxidu sodného. Produkty reakcií pomenujte.  

1.4 Železnaté a železité ióny tvoria veľký počet komplexných zlúčenín. 

Najbežnejšou látkou v laboratóriu, obsahujúcou [Fe(CN)6]
4– je žltá krvná soľ. 

Pomenujte [Fe(CN)6]
4– a napíšte vzorec žltej krvnej soli a jej systémový názov.  

1.5 Chemickou rovnicou zapíšte prípravu jej bezvodej soli. Rovnicu napíšte aj v 

iónovom tvare.  

1.6 Zo žltej krvnej soli oxidáciou chlórom vyrobíme červenú krvnú soľ. Napíšte jej 

vzorec a systémový názov.  

1.7 Aké je koordinačné číslo atómu železa v molekule červenej krvnej soli?  

1.8 Chemickou rovnicou zapíšte výrobu kyanovodíka zo žltej krvnej soli 

a zriedenej kyseliny sírovej destiláciou.  

1.9 Látka označená na štítku ako heptahydrát síranu kobaltnatého sa podrobila 

termickej analýze. Pri termickom rozklade sa zvolila taká teplota, aby sa zo 

vzorky odparila všetka voda. Pred analýzou bolo navážené 0,2439 g látky. Po 

termickom rozklade zvyšok mal hmotnosť 0,1397 g. Aký je skutočný vzorec 

látky? Uveďte postup výpočtov.  

Mr(Co) = 58,93  Mr(S) = 32,06  

Mr(O) = 16,00  Mr(H) = 1,01  

 

 

Úloha 2   (20 b)  

Železo má v prírode ako aj v technike veľký význam. Vo svojich zlúčeninách 

vystupuje predovšetkým v oxidačnom čísle FeII a FeIII. Mnohé prírodné a aj 

technologické procesy sú spojené s oxidačno-redukčnými procesmi medzi železom 

s oxidačným číslom 0, II a III. Najznámejšie sú procesy prebiehajúce napríklad pri 

hrdzavení železa či výrobe železa, ocele zo železných rúd.  
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2.1 Chemickými rovnicami zapíšte reakcie železa s ďalšími reaktantmi, kde ako 

produkt vzniká chlorid železnatý a chlorid železitý.  

2.2 Napíšte vzorce častíc FeII a FeIII, ktoré sa nachádzajú vo vodnom kyslom 

a alkalickom prostredí.  

2.3 Zapíšte acidobázickú reakciu železitého katiónu vo vodnom prostredí podľa 

Brönstedovej teórie.  

2.4 Napíšte vzorce zlúčenín, ktoré sú produktmi chemických reakcií železa 

s roztokom kyseliny dusičnej s rôznou koncentráciou (veľmi zriedená, stredne 

zriedená, koncentrovaná). 

2.5 Proces hrdzavenia železa je procesom elektrochemického charakteru, ktorý 

možno vysvetliť vznikom:  

a) ..................   ............................   ........................,  

b) anódou je ........................................ elektróda, prebieha na nej 

............................ železa na .................................. katióny,  

c) katódou je ................................ elektróda, prebieha na nej 

........................... vzdušného kyslíka,  

d) elektrolytom je ........................., ktorá obsahuje kyslík a oxidy ako 

napríklad oxid ............................ alebo ................,   .................,  

e) následne vo vode prítomným kyslíkom dochádza k oxidácii 

.............................. katiónov na katióny ............................., ktoré s 

............................ aniónmi vytvárajú tzv. sekundárny korózny produkt 

..........................   ........................., v skutočnosti však ide o hydratovaný 

........................   ......................... s premenlivým obsahom vody,  

f) zapíšte chemickú rovnicu vyjadrujúcu vznik hrdze.  

2.6 Danielov článok je príkladom galvanického článku. Skladá sa z medenej 

a zinkovej elektródy. Medená elektróda je ponorená do roztoku iónov Cu2+, 

zinková do roztoku iónov Zn2+. Jednotlivé roztoky sú od seba oddelené 

poréznou látkou. V takomto článku medená elektróda sa chová ako katóda 

a zinková elektróda ako anóda. Keď ich spojíme vodičom, prechádza týmto 

vodičom jednosmerný elektrický prúd.  

a) Napíšte, ktorá elektróda by bola katódou a ktorá anódou v galvanickom 

článku, ktorý pozostáva z niklovej elektródy ponorenej do roztoku iónov 

Ni2+ a železnej elektródy, ponorenej do roztoku iónov Fe2+.  

b) Zdôvodnite svoje tvrdenie.  
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Úloha 3   (20  b)  

Milióny rokov sa v tichých zátokách pravekých morí na našej Zemi usadzovali 

spolu s bahnom aj zvyšky rastlinných a živočíšnych tiel. Vplyvom veľkého tlaku 

a pôsobením baktérií, bez prístupu vzduchu z nich vznikla kvapalina a plyn. Tieto 

látky v súčasnosti patria k strategickým surovinám, bez ktorých by sa len ťažko 

mohla realizovať súčasná priemyselná výroba a doprava. Ropa a zemný plyn patria 

v súčasnosti k najdôležitejším surovinám. Ropa je zmes uhľovodíkov, ale ako prímesi 

obsahuje aj zlúčeniny kyslíka, síry a dusíka. Zloženie ropy je rôzne, závisí od 

náleziska. Veľké množstvo parafinických uhľovodíkov obsahuje ropa pensylvánska 

(USA), zakaukazská ropa obsahuje mnoho uhľovodíkov alicyklických (naftenická 

ropa), uralské ropy obsahujú zase mnoho uhľovodíkov aromatických.  

Prvá zmienka o ropnom vrte pochádza z Číny z roku 347, kde bola ropa 

využívaná na získavanie soli z morskej vody. Správy o čiernom zlate neskôr 

prichádzali aj zo Stredného východu, západnej Európy a nakoniec aj zo Spojených 

štátov. V devätnástom storočí bola ropa využívaná predovšetkým pre výrobu 

petroleja do svietidiel a dopyt po komodite stagnoval. Zlomovým okamihom v histórii 

bol vynález spaľovacieho motora v druhej polovici 19. storočia, ktorý odštartoval 

ropnú mániu. Počiatky ropného priemyslu sa datujú od roku 1859, keď boli v USA 

navŕtané mohutné ložiská ropy. Ropa a zemný plyn sa väčšinou spracovávajú ďaleko 

od miesta ich výskytu, kde sa dopravujú potrubiami (ropovodmi, plynovodmi), alebo 

sa dopravujú do prístavov, odkiaľ zabezpečujú dopravu tankery. V prípade 

nedodržania bezpečnostných opatrení, môžu však znamenať aj veľké 

nebezpečenstvo pre zdravie človeka a niektoré sú aj príčinou kontaminácie 

životného prostredia. Na pokrytie vodnej hladiny v rozsahu 1 km2 stačí 50 dm3 ropy. 

Pri spaľovaní produktov z ropy sa do ovzdušia dostávajú oxid siričitý a oxidy dusíka, 

jedovatý oxid uhoľnatý, uhľovodíky (niektoré z nich sú karcinogénne). Jedným 

z produktov spaľovania ropy a zemného plynu je skleníkový plyn, ktorý prispieva k 

globálnemu otepľovaniu na Zemi. Ropa je zmes látok s odlišnými teplotami varu, čo 

sa využíva na oddelenie jednotlivých zložiek, pomocou destilácie. Destilácia ropy 

bola uskutočnená prvýkrát asi v roku 1745 v Rusku. V súčasnosti sa ropa 
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spracováva frakčnou destiláciou v ropných rafinériách. Destiláciou ropy sa získavajú 

uhľovodíkové plyny, benzín, petrolej, plynový olej, mazut.  

Z kvapalných uhľovodíkov má veľký význam benzín, ktorý sa používa ako 

palivo pre spaľovacie motory. Na porovnanie kvality benzínov slúži oktánové číslo, čo 

je pomer izooktánu (2,2,4-trimetylpentán), ktorý má oktánové číslo 100, a n-heptánu, 

ktorý má oktánové číslo 0. Oktánové číslo sa dá zvyšovať prídavkom rôznych látok. 

Donedávna sa pridávala takmer výhradne organická zlúčenina olova (tetraetylolovo). 

Pri spaľovaní pohonnej zmesi sa dostávali zlúčeniny olova spolu s výfukovými plynmi 

do okolia cestných komunikácii a ľudských sídiel. Zlúčeniny olova sú jedovaté 

a postupne sa hromadia v telách organizmov. Na zvýšenie oktánového čísla sa 

pridávajú do benzínu aj iné prísady, v súčasnosti je to metylterc-butyléter. Niektoré 

kvapalné uhľovodíky (C12 – C15) môžu slúžiť aj ako raketové palivá, kde sa musí 

súčasne použiť kvapalný kyslík ako oxidant.  

Vašou úlohou je odpovedať na nasledovné zadania:  

a) Napíšte zjednodušené konštitučné (štruktúrne) vzorce všetkých možných 

monocyklických nasýtených uhľovodíkov s molekulovým (sumárnym) 

vzorcom C7H14, v ktorých sa neviaže priamo metylová skupina na cyklický 

reťazec.  

b) Napísané vzorce pomenujte systémovým názvom IUPAC.  

c) Určte číslo skupiny, v ktorej sa uvedené prvky uhlík a vodík nachádzajú 

v periodickej sústave prvkov.  

d) Napíšte skrátený zápis elektrónovej konfigurácie atómov uvedených prvkov 

(bod c).  

e) Napíšte, aké oxidačné číslo majú najčastejšie vo svojich anorganických 

zlúčeninách.  

f) Napíšte, ktorý z uvedených uhľovodíkov (bod a) má najväčší význam 

v každodennom živote (môžeme z neho pripraviť dehydrogenáciou 

s rozšírením kruhu, derivát benzénu – toluén).  

g) Napíšte, čo je hlavný zdroj uvedeného uhľovodíka (bod f) v prírode.  

h) Zapíšte chemickou rovnicou dokonalé spaľovanie uvedeného uhľovodíka 

(bod f) so vzdušným kyslíkom.  

i) Uveďte aspoň tri oblasti, v ktorých kvapalné uhľovodíky bývajú príčinou 

častej kontaminácie životného prostredia. 
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j) Nájdite na internete a napíšte, kde v našej republike je prirodzený výtok 

ropy. Uveďte aspoň jednu lokalitu, kde na Slovensku sú malé ložiská ropy.  

k) Napíšte názov ropovodu v Slovenskej republike.  

l) Napíšte zjednodušený konštitučný (štruktúrny) vzorec izooktánu.  

m) Jedným z produktov spaľovania ropy a zemného plynu je skleníkový plyn, 

ktorý prispieva ku globálnemu otepľovaniu na Zemi. Napíšte jeho vzorec.  

n) Uveďte, ktoré produkty spaľovania ropy spôsobujú kyslé dažde.  

o) Určte či chemická reakcia zapísaná rovnicou:  

C5H12  +  8 O2    5 CO2  +  6 H2O  

je endotermická, resp. exotermická.  

p) Do akej skupiny uhľovodíkov zaraďujeme zlúčeninu z úlohy o), ktorú sme 

podrobili spáleniu?  

q) Určte, ktorá z uvedených zlúčením má najväčší počet izomérov: bután, 

etán, metán, propán, heptán, pentán, hexán.  

r) Napíšte, ktoré dva prvky sú základom uhľovodíkov.  

s) Napíšte, či sú všetky alicyklické uhľovodíky nerozpustné vo vode.  
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