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ÚLOHY Z ANORGANICKEJ A ANALYTICKEJ CHÉMIE  

Chemická olympiáda  –  kategória  A  –  50. ročník  –  školský rok 2013/14 
Školské kolo  
 
Anton Sirota  

 

Maximálne  18 bodov 
Predpokladaná doba riešenia  60 min 

 

Úloha 1 (7,2 bodu) 

Keď v roku 1905 Alfred Werner uverejnil ucelenú koncepciu chémie koordinačných zlúčenín, 

začali sa tieto zlúčeniny skúmať s cieľom poznávať ich vlastnosti na základe študovania ich 

štruktúry. Tak sa mohli začať vysvetľovať otázky reaktivity komplexov, na ktoré neboli 

predtým relevantné odpovede. Mohli sa tak riešiť jednoduché úlohy, akou je aj táto súťažná 

úloha, ale neskôr aj mnohé komplikované úlohy, ktoré so sebou priniesol rozvoj 

koordinačnej chémie.  

Zopakujme si pokus, ktorý za onoho času urobil aj A. Werner. Predstavte si, že cez 

vodný roztok chloridu kobaltnatého, ktorý obsahoval aj dostatočné množstvo amoniaku a 

chloridu amónneho, sa nechal pri laboratórnej teplote prebublávať vzduch.  Po istom čase sa 

z roztoku vylúčila kryštalická látka A. Látka sa podrobila analýze a zistilo sa, že obsahuje 

(v hmotnostných percentách) 22,03 % kobaltu, 6,78 % vodíka, 39,76 % chlóru a 31,43 % 

dusíka.  

Ak sa látka A rozpustila v menšom množstve vody a za studena sa k roztoku pridal 

zriedený vodný roztok hydroxidu sodného, nepozorovala sa žiadna zmena. Ak sa však 

k vodnému roztoku látky A pridal koncentrovaný vodný roztok hydroxidu sodného a roztok 

sa zohrial, z reakčnej zmesi sa začal uvoľňovať plyn.  

Po pridaní zriedeného vodného roztoku dusičnanu strieborného do vodného roztoku 

látky A sa začala z neho vylučovať biela zrazenina, ktorá sa rozpúšťala v nadbytku 10%-ného 

vodného roztoku amoniaku.  

Ak sa jeden mól pripravenej zlúčeniny rozpustil vo vode, vznikol roztok, v ktorom sa 

meraním vodivosti dokázalo, že obsahuje štyri móly iónov.  

1.1  Vypočítajte sumárny vzorec zlúčeniny A a na základe toho uveďte, aká môže byť jej 

molárna hmotnosť.  



3 

1.2 Uveďte, o čom svedčí pokus s pridávaním vodného roztoku hydroxidu sodného k látke 

A? 

Napíšte rovnicu uvedenej reakcie v iónovom tvare. V rovnici uveďte aj stav látok.  

1.3 Uveďte, o čom svedčí reakcia s dusičnanom strieborným. Napíšte v iónovom tvare 

rovnicu reakcie, ktorá prebieha pri zrážaní bielej zrazeniny a potom pri jej rozpúšťaní 

vo vodnom roztoku amoniaku. V rovniciach uveďte aj stav látok.  

1.4 Vezmite do úvahy aj merania vodivosti a napíšte vzorec látky A, z ktorého vyplývajú jej 

spomínané vlastnosti.    

1.5 Na vodivostné meranie bolo treba pripraviť 150,0 cm3 vodného roztoku tak, aby 

koncentrácia látky A v roztoku bola presne 0,02 mol dm–3. Vypočítajte, koľko látky A sa 

muselo presne navážiť. 

 

Úloha 2 (10,8 bodu) 

Symetrické približovanie šiestich ligandov k centrálnemu iónu v smere súradnicových osí x, y 

a z destabilizuje rôznym spôsobom elektróny nachádzajúce sa v d orbitáloch centrálneho 

atómu. Elektróny nachádzajúce sa v d orbitáloch smerujúcich pozdĺž osí x, y a z sú 

destabilizované primerane viac, ako sa destabilizujú elektróny nachádzajúce sa v orbitáloch 

smerujúcich do priestorov medzi spomínanými osami. Tým sa pôvodná energetická hladina 

piatich degenerovaných d orbitálov rozštiepi v oktaédrickom poli na dve podhladiny, a to na 

vyššiu, ktorá sa označuje eg a nižšiu hladinu t2g. Energetický rozdiel medzi týmito hladinami 

sa označuje Δ a je ovplyvnený charakterom ligandov. Ligandy, ktoré spôsobujú menšie 

rozštiepenie hladín d, sa označujú ako ligandy so slabým ligandovým poľom, kým tie, ktoré 

spôsobujú značné rozštiepenie, sa označujú ako ligandy so silným ligandovým poľom.  

2.1 Schematicky znázornite pôvodnú energetickú hladinu d orbitálov centrálneho atómu a 

dve novo vytvorené energetické hladiny. Priraďte príslušné d orbitály do hladín eg a t2g. 

 

Rozštiepenie energetických hladín malo veľký význam pri vysvetľovaní ich optických, 

ale najmä magnetických vlastností komplexných zlúčenín. Experimentálne sa dokázalo, že 

komplexy toho istého centrálneho atómu vykazujú iné magnetické vlastnosti v závislosti od 

koordinovaných ligandov. Komplexy môžu by diamagnetické, ak výsledný magnetický 

moment   je nulový, alebo paramagnetické, ak nameraný magnetický moment je rôzny od 

nuly. Ukázalo sa, že látky sú paramagnetické, ak obsahujú nespárené elektróny. L. Pauling na 
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základe experimentálnych výsledkov odvodil nasledovný vzťah medzi nameranou hodnotou 

magnetického momentu (uvádza sa v jednotkách B.M. – Bohrov magnetón) a počtom 

nespárených elektrónov n:     

( 2)n n     

2.2 Protónové číslo atómu kobaltu je 27. Napíšte jeho úplnú elektrónovú konfiguráciu. 

2.3 Medzi ligandy so slabým ligandovým poľom sa radia fluoridové anióny. Pre komplex 

[CoF6]3– sa nameral magnetický moment 4,9 B.M. Pre tento komplexný anión 

znázornite obsadenie d orbitálov v jednotlivých energetických hladinách eg a t2g, 

pričom nespárený elektrón znázornite šípkou   a dvojicu spárených elektrónov 

znázornite dvomi šípkami  . Uplatnite pritom Hundovo pravidlo a Pauliho vylučovací 

princíp.  

 

1,2-diaminoetán (nazýval sa etyléndiamín a odtiaľ pochádza aj jeho často používaná 

skratka „en“) patrí k ligandom so silným ligandovým poľom. S katiónmi kovov vytvára veľmi 

stále chelátové komplexy. Napríklad s Co3+ vzniká diamagnetický komplex s oktaédrickou 

konfiguráciou, ktorého vzorec možno napísať v tvare: [Co(en)3]3+. Ligand en sa pritom 

v štruktúrnych vzorcoch skrátene znázorňuje takto:  

N    N  

2.4 Schematicky znázornite oktaédrické usporiadanie ligandov en okolo centrálneho 

atómu spomínaného komplexu CoIII. Ak môžu vznikať aj optické izoméry, tiež ich 

znázornite.   

2.5   Pre uvedený komplexný katión znázornite obsadenie d orbitálov na jednotlivých 

energetických hladinách eg a t2g.  

 

Môžu nastať aj také prípady, že niektoré centrálne atómy tvoria viaceré para-

magnetické komplexy, ktoré sa líšia magnetickým momentom. V takom prípade komplexy, 

ktoré majú väčší magnetický moment, považujeme za vysokospinové, kým komplexy s nižším 

magnetickým momentom považujeme za nízkospinové.  

2.6 Znázornite obsadenie d orbitálov na jednotlivých energetických hladinách eg a t2g 

dvoch kobaltnatých komplexov, z ktorých jeden je vysokospinový a druhý 

nízkospinový. Pre každý z nich vypočítajte hodnotu magnetického momentu.    
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ÚLOHY Z FYZIKÁLNEJ CHÉMIE 

Chemická olympiáda  –  kategória A  –  50. ročník  –  školský rok 2013/14 
Školské kolo 
 
Ján Reguli  

Katedra chémie, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave  

 

Maximálne 17 bodov  

Doba riešenia 60 minút  

 

Úloha 1 (8 bodov)  

Vzorka 42 g stavovo ideálneho dusíka (M = 28 g mol–1, CVm = 5/2 R), uzavretá v nádobe pri 

tlaku 220 kPa a teplote 273 K expandovala adiabaticky vratne na polovičný tlak.  

1.1 Vypočítajte objem, teplotu, prácu a zmenu vnútornej energie a entalpie dusíka po tejto 

expanzii. 

Nádobu s plynom sme následne v danom objeme zohriali na počiatočnú teplotu. 

1.2 Aké teplo sme jej pri tom dodali? O koľko sa zvýšila entalpia plynu? 

Nakoniec sme nádobu s plynom vložili do termostatu a pomaly – vratne sme ju stlačili na 

počiatočný objem. Takto sme dostali sústavu do pôvodného stavu. 

1.3 Aká je hodnota práce v priebehu uvedeného cyklu? 

1.4 Znázornite priebeh deja na grafe p–V (grafe závislosti tlaku od objemu). 

 

Úloha 2 (5 bodov) 

2.1 Tlak nasýtenej pary benzénu pri teplote 60,6 °C je 53,329 kPa. Normálna teplota varu 

benzénu (pri tlaku 101325 Pa) je 80,1 °C. Aká je hodnota molárnej výparnej entalpie 

benzénu?  (Predpokladáme, že táto hodnota nezávisí od teploty.)  

2.2 Do nádoby s objemom 10 litrov sme naliali 10,00 g benzénu. Banku sme uzavreli zátkou 

s trojcestným kohútom; cez jeden vývod sme vývevou odtiahli vzduch a kohút sme prepli 

na tlakomer. Na akej hodnote sa v banke ustálil tlak pri teplote 300 K? 

2.3 Pri tejto teplote sme z banky veľmi pomaly odsávali benzén. V banke sa udržiaval stále 

rovnaký tlak. Koľko gramov benzénu sme odsali, keď sa tlak začal znižovať? 

(Predpokladáme, že pary benzénu sa správajú ako ideálny plyn. Molárna hmotnosť 

benzénu je 78,11 g mol–1.) 
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Úloha 3 (4 body) 

Medzi galvanické články patria aj tzv. koncentračné články. Ide o galvanický článok, zložený 

z dvoch rovnakých elektród, ktoré sa líšia len koncentráciou. Môže ísť o koncentráciu 

samotnej tuhej elektródy (v prípade amalgámových elektród) alebo o koncentráciu 

elektrolytu.  

3.1 Aké je štandardné napätie koncentračného galvanického článku?  

3.2 Aký by musel byť pomer koncentrácií síranu meďnatého v galvanickom článku  

Cu(s)|Cu2+(aq, cĽ) || Cu2+(aq, cP) | Cu(s) ,    aby poskytoval napätie 1 V? 

3.3 Aké je napätie takéhoto článku, ktorého pravý roztok má pri 25 °C koncentráciu CuSO4 

1,3 mol dm–3 a ľavý roztok má koncentráciu 0,0001 mol dm–3? 
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ÚLOHY Z ORGANICKEJ CHÉMIE 

Chemická olympiáda – kategória A – 50. ročník  –  školský rok 2013/14 
Školské kolo 
 
Radovan Šebestaa a Michal Májekb  

aPrírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava 
bFakulta chémie a farmácie, Univerzita v Regensburgu, SRN 

 

Maximálne  17 bodov   

Doba riešenia  60 min 

 

Poznámka: Pri úlohách zložených z viacerých čiastkových úloh sú tieto samostatne bodo-

vané, takže ak neviete vyriešiť začiatok úlohy, skúste pokračovať v riešení jej ďalšími časťami.  

 

Úloha 1  (16 pb; 2,72 b) 

Pomenujte substitučným názvom zlúčeniny 1/1 – 1/4 a u zlúčenín 1/1 – 1/3 určte aj 

konfiguráciu na stereogénnych centrách. 

 

 
 

Úloha 2  (9 pb; 1,53 b) 

Alkíny sú východiskovými surovinami pre prípravu mnohých dôležitých zlúčenín. Napríklad 

vinylacetát (etenyl ester kyseliny octovej) je jednou z najdôležitejších priemyselne 

vyrábaných organických molekúl. Slúži napríklad pri výrobe polymérov na báze 

polyvinylacetátu, ktoré sú súčasťou mnohých lepidiel. Vinylacetát možno pripraviť 

z acetylénu (etínu).  
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2/1 Napíšte reakciu prípravy vinylacetátu  z etínu, doplňte ďalšie potrebné činidlá a naznačte 

aj mechanizmus reakcie. 

2/2 Napíšte tiež sekvenciu polyvinylacetátu pozostávajúcu z aspoň 2 monomérnych 

jednotiek. 

 

Úloha 3   (14 pb; 2,38 b) 

V tejto úlohe sa zameriame nato, ako vplýva zmena substitúcie na aromatickom jadre na 

vlastnosti organických látok. Ako modelové látky nám poslúžia p-metylbenzaldehyd (A) a 

p-nitrobenzaldehyd (B). 

 

3/1 Ktorá z látok A, B bude mať väčší dipólový moment? Vysvetlite. 

3/2 Ak necháme reagovať zmes A a B v pomere 1:1 a acetón v bázickom prostredí dostaneme 

dva produkty C, D (C je produkt reakcie A a acetónu; D je produkt reakcie B a acetónu. 

A a B spolu nereagujú.). Napíšte štruktúru produktov C, D. 

3/3 Pri jednom konkrétnom experimente bol pomer A:B:acetón = 10:10:1. Po tom, čo sa 

spotreboval v reakcii všetok acetón bol stanovený pomer produktov C:D. Ak by látky 

A a B reagovali v reakcii rovnako rýchlo, pomer C:D by bol 1:1. Skutočne nameraný 

pomer C:D sa však výrazne odlišoval od jednej. Pokúste sa predpovedať, či bola skutočná 

hodnota C:D väčšia alebo menšia ako 1 a vysvetlite prečo. (Pomôcka: rýchlosť určujúci 

krok reakcie je atak deprotonovaného acetónu na aldehyd). 

3/4 Aký ďalší produkt okrem C, D by sme izolovali z reakčnej zmesi, ak by sme zvýšili 

koncentráciu acetónu stonásobne a ostatné podmienky nechali nezmenené? 

 

Úloha 4   (14 pb; 2,38 b) 

Alkoholy sú dôležité zlúčeniny v organickom laboratóriu, ktorých transformácie umožňujú 

získať celú paletu zlúčenín. Navrhnite činidlá pre uskutočnenie premien 4/1-4/6. 
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Úloha 5  (39 pb; 6,63 b) 

Kyselina butándiová (jantárová) predstavuje dôležitý medziprodukt citrátového cyklu, 

koncového stupňa oxidácie organických látok u človeka ako aj iných organizmov. V priemysle 

slúži ako medziprodukt pri výrobe plastov.  

5/1 Navrhnite, ako by ste pripravili kyselinu butándiovú. K dispozícii máte nasledovné látky: 

hydroxid sodný, kyanid sodný, etylén, kyselinu sírovú a bróm. 

 

5/2 Ako by ste premenili kyselinu butándiovú na jej anhydrid A? 

 

 

5/3 Častým problémom v organickej chémii je selektívna premena symetrických látok 

s dvoma rovnakými funkčnými skupinami na nesymetrické. Anhydrid A je dobrá 

východisková látka pre desymetrizáciu kyseliny butándiovej na nesymetrický ester-amid 

K. Doplňte reagenty B-H do reakčnej schémy. 

5/4 Anhydrid A nám umožňuje aj syntézu nesymetrického monoesteru I – v troch krokoch, ak 

vychádzame z kyseliny butándiovej. Čo by sa stalo, ak by sme sa pokúsili 

o „zjednodušenie“ syntézy esteru I – o priamu Fisherovu esterifikáciu jedného mólu 



10 

kyseliny butándiovej jedným mólom metanolu v prostredí kyseliny sírovej? Aké produkty 

by sme asi dostali? 

 

5/5  alfa-Tetralón (P) je významným medziproduktom pri syntéze steroidov pre hormonálnu 

antikoncepciu. Doplňte medziprodukty L-O pri jeho syntéze z chloridu J. 

 

 

5/6 alfa-Tetralón (P) možno tiež využiť pre syntézu látky S. Doplňte reagenty Q a R. 

5/7 Látka S má zaujímavú vlastnosť – je nestála na vzduchu. Po dlhšom státí na vzduchu sa 

číra kvapalná látka S mení na biele kryštáliky T. Navrhnite štruktúru látky T a vysvetlite 

prečo premena S na T prebieha už za tak miernych podmienok ako je státie na vzduchu. 

(Rada: Ide o oxidačný proces, ktorého druhým produktom je voda). 

 

Úloha 6 (8 pb; 1,36 b)  

Z koralov v Tichom oceáne vedci izolovali neznámu olejovitú látku so sladkastým zápachom. 

Spektrálne údaje tejto zlúčeniny sú nasledovné:  IČ 1680, 1635 cm–1. 1H NMR  

Δ: 0.90 (d, 6H), 1.00 (t, 3H), 1.77 (m, 1H), 2.09 (dd, 2H), 2.49 (q, 2H), 5.99 (d, 1H), 6.71 (dt, 

1H). Zároveň pomocou hmotnostnej spektroskopie zistili molárnu hmotnosť zlúčeniny 

Mr = 140 a z elementovej analýzy zastúpenie C 77,1 % a H 11,5 % (Poznámka: Zvyšok do 

100 % tvorí kyslík, ktorý sa nedá klasickou spaľovacou elementovou analýzou stanoviť a 

dopočítava sa). Určte štruktúru tejto zlúčeniny. Ak si nie ste istý štruktúrou, tak napíšte 

aspoň z akých fragmentov sa podľa vás táto zlúčenina skladá. 
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ÚLOHY Z BIOCHÉMIE  

Chemická olympiáda  –  kategória A  –  50. ročník  –  školský rok 2013/14 
Školské kolo  
 
Boris Lakatoš 

Oddelenie biochémie a mikrobiológie, FCHPT STU v Bratislave 

 

Maximálne  8 bodov 

Doba riešenia  40 min 

 

Úloha 1 (3 body) 

Glukóza je z hľadiska energetického metabolizmu buniek najvýznamnejším sacharidom. 

V  glykolytickej dráhe dochádza k postupnej degradácii glukózy až na kyselinu pyrohroznovú.  

Prvá fáza glykolýzy je označovaná ako fáza investovania energie, pretože sa pri 

postupnej fosforylácii spotrebujú dve molekuly ATP. Jej schému máte uvedenú nižšie. 

V prvom kroku dochádza k fosforylácii glukózy na hydroxylovej skupine, ktorá je 

najvzdialenejšou od aldehydovej skupiny (platí pri Fischerovej projekcii). Druhá molekula ATP 

sa spotrebuje na fosforyláciu medziproduktu B, ktorý vzniká účinkom enzýmu zvaného 

fosfoglukoizomeráza. Výsledkom je medziprodukt C, ktorý vzniká účinkom enzýmu X a 

obsahuje dva zvyšky kyseliny fosforečnej. 

 

 

 

a) Pomenujte medziprodukt A a nakreslite jeho štruktúru vo Fischerovej projekcii. 

b) Nakreslite štruktúru medziproduktu B v Haworthovej projekcii a pomenujte ho. 

c) Nazvite enzým X triviálnym názvom a pomenujte medziprodukt C. 
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Úloha 2 (3 body) 

Živočíchy využívajú ako zdroj energie nielen sacharidy, ale aj lipidy a aminokyseliny. Nie je 

preto žiadnym prekvapením, že metabolické dráhy vedúce k produkcii energie sú navzájom 

poprepájané a veľmi prísne regulované. Všeobecne platí, že z lipidov ľudský organizmus 

nevie syntetizovať glukózu. Pravdou však je, že pri štiepení zásobných lipidov – 

triacylglycerolov vzniká „odpadový“ produkt, ktorý po jeho fosforylácii a oxidácii predstavuje 

jeden z medziproduktov glykolýzy a súčasne môže slúžiť ako substrát pre glukoneogenézu, 

teda syntézu glukózy. 

 

a) Nakreslite štruktúrny vzorec spomínaného „odpadového“ produktu po oxidácii v jeho 

fosforylovanom stave a pomenujte ho. 

 

Vieme, že ľudský metabolizmus za 24 hodín spotrebuje 160 g glukózy, z čoho len mozog 

spotrebuje 75 %. Zásoby voľnej glukózy predstavujú 200 g.  

 

b) Vypočítajte aké látkové množstvo glukózy spotrebuje na svoju činnosť mozog za deň. 

Výpočet uveďte. 

 

c) Vypočítajte, za aký čas by klesla koncentrácia glukózy na život ohrozujúcu koncentráciu 

2,1 mmol/l, ak predpokladáte, že spotreba glukózy má lineárny priebeh, pričom za 1 

hodinu sa z 1 litra krvi spotrebuje 1 mmol glukózy a glukóza nie je do organizmu 

dopĺňaná (v žiadnej forme). Objem krvi u priemerného človeka je 5 litrov a množstvo 

glukózy v celom objeme krvi je 10 g. 

 

Úloha 3 (2 body) 

Pôsobením dvoch rôznych enzýmov na ribulóza-5-fosfát dochádza v priebehu pentózového 

cyklu ku vzniku dvoch ďalších pentóz. Účinkom jedného enzýmu vzniká epimér ribulóza-5-

fosfátu a pôsobením druhého enzýmu, sa tvorí aldopentóza. 

a) Nakreslite štruktúru oboch vzniknutých sacharidov vo Fischerovej projekcii a pomenujte 

ich. 

b) Pomenujte čo najpresnejšie enzýmy, ktoré katalyzujú uvedené reakcie. 
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