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TEORETICKÉ ÚLOHY 

Chemická olympiáda – kategória D – 51. ročník – šk. rok 2014/15 
Domáce kolo 
 
Helena Vicenová 
 

 

Maximálne 60 bodov  
Doba riešenia: časovo neobmedzená 

 
 
 
Úvod 

Úlohy všetkých kôl (študijného, školského, okresného a krajského kola) CHO 

sú rovnaké pre žiakov základných škôl aj gymnázií s osemročným štúdiom.  

 

Teoretické úlohy sú rozdelené do troch okruhov, ktoré sú v úlohách navzájom 

prepojené. Ich súčasťou je aj uplatňovanie prvkov environmentálnej výchovy 

(znečistenie a ochrana životného prostredia).  

 

1. Testujeme základy chémie 

Zopakujeme si niektoré základné pojmy, bez ktorých by sme sa v chémii 

nevedeli dorozumieť a nemohli by sme jej porozumieť. Je potrebné venovať 

pozornosť názvosloviu oxidov, hydroxidov, kyselín a ich solí (aj hydrogensolí 

a hydrátov solí). Z organických zlúčenín si preštudujte názvoslovie, vlastnosti, 

prípravu a použitie alkánov, alkénov a alkínov. 

 

2. Skúmame chemické prvky a ich zlúčeniny 

Budeme sa venovať kovom (Al, Fe, Cu) a ich zlúčeninám, skúmať ich zloženie, 

výskyt, význam, vlastnosti a reakcie.   

 

3. Bez výpočtov to nejde 

Veľmi častými príkladmi v chémii sú výpočty, ktoré súvisia s roztokmi. Budeme 

počítať hmotnosť rozpustenej látky, objem roztoku, hmotnostný zlomok rozpustenej 

látky a jej koncentráciu látkového množstva (koncentráciu). Pri výpočtoch budeme 

používať aj prepočty prostredníctvom hustoty. Je dôležité pripomenúť si aj látkové 

množstvo a molárnu hmotnosť.  

 



 

Poznámka 

S pripomienkami sa môžete obrátiť na autorku úloh: helena.vicenova@gmail.com 

 

Pri riešení úloh v školskom, okresnom a v krajskom kole môžu žiaci používať 

kalkulačky, nie však periodickú sústavu prvkov ani tabuľky.  
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Úloha 1     (18 b) 

1. Typ chemickej väzby v molekule vodíka. 

2. Nekontrolovateľné horenie. 

3. Chemický prvok s protónovým číslom 47. 

4. Zlúčeniny, obsahujúce anión OH–. 

5. Pre človeka predstavuje veľké nebezpečenstvo ozónová ...................... 

6. Lítium, sodík a draslík patria medzi ............................. kovy. 

7. Najjednoduchšia organická zlúčenina. 

8. O3. 

9. Vodorovný rad v periodickej tabuľke prvkov. 

10. Zmena skupenstva látky z tuhého na plynné. 

11. Chemický prvok, nachádzajúci sa v 2. perióde, ktorý má v poslednej vrstve 5   

      elektrónov. 

12. Látka, zložená z dvoch alebo viacerých zložiek. 

 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.             

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

 

a)  Vyriešte krížovku a napíšte tajničku. 

Miestnosť, v ktorej robíme na hodinách chémie pokusy sa nazýva .............................. 

b) Z písmen v slove, ktoré tvorí tajničku, utvorte 10 značiek chemických prvkov 

a napíšte ich názvy. Písmená môžete používať v ľubovoľnom poradí. 



 

 

Úloha 2 (18 b) 

Prečítajte si nasledujúci text. 

Hliník, železo a meď sú kovy, ktoré majú pre človeka veľký význam.  

Hliník je druhým najpoužívanejším kovom na svete. Vďaka svojím vhodným 

vlastnostiam nahrádza napr. oceľ a meď. Hliník je nielen v poradí ......................... 

najrozšírenejším prvkom na Zemi, ale sprevádza nás v každodennom živote pri 

všetkom, čo robíme a častokrát si to vôbec neuvedomujeme. Svoje uplatnenie 

nachádza takmer vo všetkých priemyselných odvetviach – jeho význam výrazne 

vzrastá v doprave, najmä v automobilovom a leteckom priemysle, ale aj  

v stavebníctve a elektrotechnickom priemysle. 

Železo je v poradí .........................  najrozšírenejším prvkom na Zemi. Je 

najpoužívanejší kov  súčasnosti. Napriek tomu, že ho ľudstvo pozná už od praveku, 

jeho väčšia priemyselná produkcia začala až v 18. storočí. Výroba železa zo 

železných rúd je založená na redoxných reakciách s uhlíkom a oxidom uhoľnatým 

v zariadení zvanom ................................. Železo je dôležitý .........................  prvok. 

Nachádza sa v krvnom farbive ........................., ktoré má veľký význam v organizme 

teplokrvných živočíchov pri transporte ............................  z pľúc do buniek.  

Meď je ušľachtilý kov .........................  farby. Meď sa na technické účely využíva ako 

čistý kov, aj ako .........................  s inými prvkami. Používa sa napríklad pri výrobe 

drôtov, plechov, potrubia a mincí. Jej zlúčeniny sa používajú v poľnohospodárstve pri 

ošetrovaní chorôb plodín, na ochranu dreva, kože a tkanív, na pokovovanie ako aj 

ďalšie aplikácie v priemysle. Zliatiny medi sa používajú na výrobu prístrojov a náradia 

v rozličných odvetviach. 

Vyriešte úlohy: 

a) Doplňte prázdne miesta v texte. 

b) Vymenujte dve zliatiny medi. 

c) Vymenujte dve rudy, z ktorých sa vyrába železo. 

d) Napíšte názov najvýznamnejšej rudy hliníka a spôsob, ktorým sa z nej vyrába. 

Prečo sa do zmesi pridáva kryolit? 

e) Termit je pyrotechnická zmes, ktorá horí pri vysokej teplote. Napíšte názvy 

a vzorce obidvoch látok, ktoré ju zvyčajne tvoria. Uveďte rovnicu chemickej reakcie 

horenia termitu. 



 

Úloha 3 (12 b) 

Zo značiek S, O, H, Al utvorte vzorce 8 anorganických zlúčenín a pomenujte 

ich. Môžete pritom použiť ľubovoľné číslice. Vyberte z nich také dve zlúčeniny, 

ktorých vzájomná reakcia sa nazýva neutralizácia  a napíšte jej chemickú rovnicu. 

 

 

Úloha 4 (12 b) 

Martin navážil na hodinové sklíčko 32,0 g uhličitanu sodného. Do kadičky nalial asi 

200 cm3 destilovanej vody, pridal do nej látku z hodinového sklíčka. Pomocou 

striekačky opláchol sklíčko, aby sa do kadičky zmyli aj prípadné zvyšky látky 

a vzniknutý roztok premiešal. Roztok vylial do odmernej banky s objemom 500 cm3. 

Dôkladne opláchol kadičku malým množstvom destilovanej vody pomocou striekačky 

a kvapalinu tiež nalial do odmernej banky. Potom objem roztoku v banke doplnil 

pomocou striekačky vodou po rysku. Roztok v odmernej banke uzavrel zátkou 

a premiešal otáčaním banky hore dnom a späť. 

Napíšte: 

a) chemický vzorec uhličitanu sodného. 

Vypočítajte: 

b) koncentráciu uhličitanu sodného v roztoku, 

c) hmotnostný zlomok uhličitanu sodného v roztoku. 

 M(Na) = 22,99 g/mol,  M(C) = 12,01 g/mol, M(O) = 16,00 g/mol,  

 ρ(roztok) = 1,060 g/cm3 

 

 

Koniec teoretickej časti 

 



PRAKTICKÉ ÚLOHY 

Chemická olympiáda – kategória D – 51. ročník – šk. rok 2014/15 
Domáce kolo 
 
Jana Chrappová 
 

Maximálne 40 bodov  
Doba riešenia: časovo neobmedzená 

 
 
Úvod    

 Všetky úlohy praktickej časti sa môžu realizovať v neobmedzenom čase, podľa 

podmienok školy, do termínu školského kola. 

Na úlohách si možno precvičiť základné laboratórne postupy a techniky, ktoré 

budú žiaci potrebovať vo vyšších kolách. Sú to: váženie, meranie objemu odmerným 

valcom, zahrievanie, chladenie, príprava roztokov s požadovaným zložením, 

zostavenie aparatúry na filtráciu, filtrácia, dekantácia, kryštalizácia. 

Nutným predpokladom úspešného zvládnutia praktickej časti je vedieť správne 

pomenovať a používať laboratórne pomôcky (ktoré sa budú používať v študijnom 

kole), opísať používané laboratórne postupy a zaznamenať výsledky pozorovania. 

Potrebné je tiež poznať názvoslovie solí, názvoslovie ich hydrátov (mono- až deka-) 

a výpočty zloženia roztokov (hmotnostný zlomok, koncentrácia látkového množstva) 

a výpočty podľa chemických rovníc. 

Aby sa zabezpečila dobrá príprava a potrebné zručnosti pre vyššie kolá súťaže, 

je potrebné si preštudovať informácie o zlúčeninách Cu2+ a Fe3+, predovšetkým o ich 

oxidoch, hydroxidoch a jednoduchých soliach, ako sú uhličitany a sírany (rozpustnosť 

vo vode, sfarbenie a výskyt). Zároveň je potrebné poznať všeobecné princípy 

zrážacích reakcií, neutralizácií a redoxných reakcií, a zamerať sa tiež na reakcie 

prípravy CuO a Fe2O3 ·xH2O a reakcie CuO s kyselinami.  

Základná študijná literatúra je uvedená v zadaní teoretických úloh. 

 

 

 

 

 

 



Príprava CuO  

Pôsobením vodného roztoku K2CO3 na vodný roztok CuSO4 získame bledomodrú 

nerozpustnú látku (zrazeninu). Keď budeme reakčnú zmes zahrievať, najprv sa 

bledomodrá zrazenina zmení na zelenú, a následne na čierny nerozpustný CuO. 

Celkovú chemickú rovnicu laboratórnej prípravy môžeme zapísať takto: 

CuSO4 + K2CO3   CuO + K2SO4 + CO2 

 

Úloha 1 Príprava CuO (14 b)  

1. Na hodinovom sklíčku navážte 5,0 g CuSO4·5H2O. 

2. Odváženú látku preneste do kadičky a rozpustite v 45 cm3 destilovanej vody. 

3. K vzniknutému roztoku pridajte 50 cm3 roztoku K2CO3 (dostanete ho od učiteľa). 

Roztok K2CO3 prilievajte  po malých množstvách (po sklenej tyčinke). Po 

každom prídavku zmes v kadičke pomaly premiešajte tyčinkou. 

4. Zmes v kadičke za stáleho miešania zahrejte do varu (dávajte si pozor, aby ste 

sa nepopálili). Počas zahrievania a varu suspenzie sa uvoľňuje značné 

množstvo CO2, čo sprevádza výrazné šumenie, preto zmes zahrievajte najmä 

zo začiatku opatrne. V prípade, že sa CO2 počas varu uvoľňuje búrlivo, 

zahrievanie na chvíľu prerušte (odsuňte kahan spod sieťky). Suspenziu varte 

dovtedy, kým sa v celom objeme jej sfarbenie nezmení na čierne (približne 15 

min). 

5. Ukončite zahrievanie a  reakčnú zmes nechajte voľne chladnúť na vzduchu (asi 

5 min).  

6. Počas chladnutia zmesi sa čierna tuhá látka usadí na dne kadičky. Vychladnutý 

roztok nad zrazeninou opatrne zlejte do kadičky (dávajte pozor, aby ste spolu 

s roztokom nepreliali aj časť zrazeniny). Kadičku s roztokom si označte 

a odložte, použijete ju v druhej úlohe.  

7. Do kadičky so zrazeninou prilejte asi 100 cm3 destilovanej vody. Zmes 

premiešajte sklenou tyčinkou a zrazeninu nechajte usadiť na dne kadičky. 

Roztok nad zrazeninou opatrne zlejte do umývadla. Tento postup premývania 

zrazeniny (dekantáciu) zopakujeme ešte dvakrát (zakaždým so 100 cm3 vody).  

8. Zostavte aparatúru na jednoduchú filtráciu, použite vopred odvážený filtračný 

papier. 



9. Premytú zrazeninu oddeľte filtráciou cez hladký filter. Na odstránenie zvyškov 

zrazeniny z kadičky použite destilovanú vodu zo striekačky.  

10. Filtračný papier so získanou látkou položte na hodinové sklíčko a nechajte 

vysušiť voľne na vzduchu. 

11. Po vysušení produkt odvážte a odovzdajte vyučujúcemu. 

 

Úloha 2 Príprava K2SO4 pomocou kryštalizácie ochladením (6 b)  

1. V prípade, že pri úlohe 1 (bod 6) sa do označeného roztoku dostali zvyšky 

nerozpustného produktu, prípadne iné nečistoty, pred ďaľším postupom je 

potrebné nečistoty z roztoku oddeliť pomocou filtrácie cez jednoduchý filter. Filtrát 

zachytávajte do kadičky.  

2. Do kadičky s čistým roztokom vložte sklenú tyčinku. Roztok zahrejte do varu 

a nechajte ho vrieť dovtedy, kým sa jeho objem nezmenší približne na tretinu 

pôvodného objemu. (Roztok môžete občas pomiešať, ale dávajte si pozor, aby 

ste sa nepopálili).  

3. Po skončení zahrievania nechajte kadičku s nasýteným roztokom mierne 

ochladiť.  

4. Do misky si pripravte chladiaci kúpeľ: na podrvené kocky ľadu nalejte studenú 

vodu (z vodovodu). Do tejto zmesi vložte ochladenú kadičku s nasýteným 

roztokom (dávajte pozor, aby vám chladiaca zmes po vložení kadičky nevytiekla 

z kryštalizačnej misky) a pozorujte ako začnú vznikať kryštáliky (proces trvá asi 

15 min). 

5. Zostavte aparatúru na jednoduchú filtráciu a vzniknuté kryštáliky odfiltrujte cez 

vopred odvážený hladký filter. 

6. Filtračný papier so získanou látkou položte na hodinové sklíčko a nechajte vysušiť 

voľne na vzduchu. 

7. Po vysušení produkt odvážte a odovzdajte vyučujúcemu. 

 

Úloha 3 (20 b)  

Do odpoveďového hárka doplňte požadované údaje. 
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