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Úloha 1   (20 b)  

D. I. Mendelejev pri hľadaní systému prvkov si uvedomil, že iba atómová 

hmotnosť nestačí jednoznačne charakterizovať vlastnosti prvkov, preto ako ďalšie 

kritérium si vybral maximálne oxidačné čísla prvkov v ich oxidoch a hydridoch. 

Zoradením prvkov podľa týchto kritérií objavil periodický zákon, ktorého grafickým 

vyjadrením je periodická tabuľka. Správny predpoklad o vnútornej spojitosti medzi 

prvkami mu umožnil predpovedať nie len existenciu dovtedy neznámych prvkov a ich 

zlúčenín, ale aj niektoré ich fyzikálne a chemické vlastnosti. 

Vašou úlohou je z písmen: D. I. MENDELEJEV 

1.1 Napísať čo najviac značiek chemických prvkov a ich názov (aspoň 8 

a v značke prvku použite malé alebo veľké písmeno podľa potreby a tak isto 

jedno písmeno môžete použiť niekoľkokrát). 

1.2 Z týchto prvkov vyberte a napíšte značky tých prvkov, ktoré zaraďujeme 

medzi: 

a) plynné látky 

b) kovy 

c) nekovy 

d) polokovy 

e) prvky 4. periódy usporiadané podľa vzrastajúcej hodnoty 

elektronegativity 

f) prvok s najvyššou hodnotou elektronegativity 

1.3 Nasledujúce trojice prvkov usporiadajte podľa zväčšujúceho sa polomeru ich 

atómov: 
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a) Li, C, F 

b) Rb, K, Na  

1.4 Usporiadajte štvorice prvkov podľa rastu prvej ionizačnej energie ich atómov: 

a) Ne, Li, F, B 

b) Na, Rb, K, Cs 

1.5 Z uvedených charakteristík a vlastností atómov prvkov vyberte, ktoré sú 

typické pre kovy a ktoré pre nekovy: 

a) nízka hodnota elektronegativity 

b) schopnosť tvoriť anióny 

c) redukčné účinky 

d) oxidačné účinky 

e) acidita (kyslosť) 

1.6 Chloridy prvkov AlCl3, NaCl, PCl5, MgCl2, SiCl4 usporiadajte v poradí, v akom 

vzrastá polarita väzby M-Cl: 

 

 

Úloha 2   (20 b)  

Chemické vlastnosti prvkov a zlúčenín vychádzajú z usporiadania elektrónov 

v elektrónovom obale ich atómov. Z elektrónovej konfigurácie atómov tak vieme 

predpovedať chemické vlastnosti prvkov, ich reaktivitu, schopnosť tvoriť chemické 

väzby atď. Poznanie podstaty usporiadania a správania sa elektrónov nie je 

jednoduchá vec, ide o zložité výpočty založené na kvantovej teórii. Okrem 

elektrónového obalu nie je menej dôležité jadro atómu. Vie sa premieňať na nové 

jadrá, čo je dnes základom výroby elektrickej energie či podstatou mnohých javov 

prebiehajúcich na Slnku. Pomocou rádionuklidov dokážeme určiť chyby 

v materiáloch, kontrolovať kvalitu výrobkov či diagnostikovať a liečiť v medicíne. Po 

prečítaní textu a snahe porozumieť mu pokúste sa nájsť odpovede na nasledujúce 

úlohy. 

2.1 Kvarky sú elementárne častice, medzi ktorými pôsobia najsilnejšie interakcie. 

Zaoberá sa nimi kvantová chromodynamika. Dnes veda pozná 6 kvarkov, 

pozná aj ich základné charakteristiky. Jednou z nich je ich elektrický náboj, 

ktorý je zlomkom elementárneho elektrického náboja e, ktorý je rovný 

absolútnej hodnote náboja elektrónu. Ak vieme, že protón a neutrón sa 
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skladajú len z kvarkov up a down, určte, z ktorých a koľkých kvarkov 

(najmenšieho možného počtu) je zložený protón a neutrón ak vieme, že 

elektrický náboj kvarku up (symbol-u) je zlomkom 2/3 elementárneho 

elektrického náboja e a náboj kvarku down (symbol-d) je zlomkom –1/3 

elementárneho elektrického náboja e. Svoje riešenie zdôvodnite. 

2.2 Z orbitálov 2s, 3d, 4p, 2p, 3s, 4f, 3p vyberte tie, ktoré tvoria elektrónovú vrstvu 

L. 

2.3 Napíšte známe orbitály typu p. Zakreslite ich tvar v priestorovej karteziánskej 

súradnicovej sústave. 

2.4 Určte, koľko nespárených elektrónov sa nachádza vo valenčnej vrstve atómu 

dusíka. 

2.5 Zapíšte skrátenú elektrónovú konfiguráciu atómu medi s oxidačným číslom 

CuI. Zápis zdôvodnite. 

2.6 Určte, ktoré z uvedených elektrónov charakterizovaných hodnotami 

kvantových čísel n, l, m a ms patria do toho istého orbitálu. 

a) 1, 0, 0, –1/2 

b) 2, 1, 1, –1/2 

c) 2, 1, 1, +1/2 

d) 2, 1, –1, –1/2 

e) 2, 1, –1, +1/2 

f) 1, 0, 0, +1/2 

2.7 Vyberte správne tvrdenie o excitovanom stave atómu: 

a) je to stav, kedy má atóm najnižšiu energiu, 

b) atóm prijíma energiu, mení sa jeho energetický stav a tiež elektrónová 

konfigurácia, 

c) je to schopnosť atómu priťahovať elektróny do svojho elektrónového obalu, 

d) atóm prijíma energiu, mení sa jeho frekvencia vibrácií, elektrónová 

konfigurácia sa nemení. 

2.8 Určte, aký výsledný nuklid vznikne po dvoch  a dvoch  premenách 

z pôvodného nuklidu XA

Z . Svoje riešenie zdôvodnite. 

2.9 Vypočítajte počet protónov, elektrónov a neutrónov v 2 móloch plynného 

chlóru, ktorý je tvorený atómami Cl35

17 . 

NA = 6,022 · 1023 mol–1. 



5 

 

 

Úloha 3   (max.  20 b)  

3.1 Doplňte do uvedenej tabuľky chýbajúce údaje:  

Uhľovodík (alkán) 
Uhľovodíkový zvyšok odvodený 

od alkánu 

Názov 

Počet 

atómov 

C 

Počet 

atómov 

H 

Molekulový 

vzorec 

(sumárny) 

Názov Vzorec-racionálny 

 

.............. 

 

..... 
4 

 

......... 

 

............... 

 

....................... 

 

............... 

 

..... 

 

..... 
C3H8 propyl 

 

...................... 

 

............... 
2 

 

..... 

 

....... 

 

............. 

 

....................... 

bután 
 

..... 

 

..... 

 

........ 

 

............. 
CH3CH2CH2CH2− 

Pokračovanie tabuľky 

Kyslíkatý derivát 

Alkohol 
Karbonylová zlúčenina 

(aldehyd) 

Názov Vzorec-racionálny 
Názov 

(aj triviálny) 
Vzorec-racionálny 

metanol 
 

..................... 

 

...................... 

(.....................) 

 

........................ 

 

.................. 

 

..................... 

propanál 

(−) 

 

....................... 

 

................... 

 

..................... 

 

................... 

 (acetaldehyd) 

 

......................... 

 

.................. 

 

...................... 

butanál 

(−) 

 

......................... 
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          Pokračovanie tabuľky 

 

Kyslíkatý derivát 

Karboxylová zlúčenina 

Názov 

(aj triviálny) 
Vzorec-racionálny 

 

....................... 

(.......................) 

HCOOH 

kys. propánová 

 

(.......................) 

 

.............................. 

kys. etánová 

 

(.......................) 

 

.............................. 

 

........................ 

(.......................) 

CH3CH2CH2COOH 

 

          Koniec tabuľky 

 

Kyslíkatý derivát 

Alkohol 
Karbonylová zlúčenina 

(ketón) 

Názov 

(triviálny) 
Vzorec-racionálny 

Názov 

(aj triviálny) 
Vzorec-racionálny 

(−) 

(glycerol) 
...................................... 

…………… 

(acetón) 
...................... 
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Kyslíkatý derivát 

Karboxylová zlúčenina 

Názov 

(triviálny) 
Vzorec  

− 

(kys. palmitová)l 
......................... 

− 

(kys. stearová) 
......................... 

− 

(kys. olejová) 
......................... 
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