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Úloha 1     (13 b) 
PbCl4 vzniká účinkom koncentrovanej kyseliny sírovej na zlúčeninu (NH4)2[PbCl6]. 

PbCl4 je stabilný pri nižších teplotách, ale zahriatím sa rozkladá na chlorid olovnatý 

a chlór. 

a. Pomenujte zlúčeninu s chemickým vzorcom (NH4)2[PbCl6]. 

b. Napíšte rovnicu chemickej reakcie prípravy PbCl4 z (NH4)2[PbCl6].  

c. Napíšte rovnicu rozkladu chloridu olovičitého na chlorid olovnatý a chlór. 

d. So studeným koncentrovaným roztokom kyseliny chlorovodíkovej reaguje 

chlorid olovičitý za vzniku kryštálov kyseliny H2[PbCl6]. Napíšte rovnicu 

chemickej reakcie vzniku H2[PbCl6]. 

e. Načrtnite a pomenujte štruktúru iónu [PbCl6]2-. 

 

Úloha 2     (10 b) 
Koľko gramov oxidu olovičitého možno pripraviť hydrolýzou  20,00 g chloridu 

olovičitého?  

Mr(PbCl4)=349,0   Mr(PbO2)=239,2 

 

Úloha 3     (17 b) 
Zlatohnedá látka, ktorej zloženie možno vyjadriť pomerom látkových množstiev 

prvkov Co, Cl, N, H: 1:3:6:18, je koordinačnou zlúčeninou. Od konca 18. storočia, 

kedy sa ju podarilo pripraviť z chloridu kobaltitého a amoniaku, sa nedarilo vedcom 

vysvetliť niektoré vlastnosti tejto zlúčeniny. Napríklad, pri zohrievaní tejto látky by sa 

očakávalo ľahké uvoľnenie amoniaku, ale látka je relatívne stabilná i pri teplotách 

okolo 100 ºC.  
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a. Napíšte chemický vzorec zlatohnedej koordinačnej zlúčeniny, ktorej zloženie 

možno vyjadriť pomerom počtu atómov prvkov Co, Cl, N a H: 1:3:6:18.  

b. Vysvetlite tepelnú stabilitu tejto zlúčeniny.  

Podarilo sa pripraviť aj ďalšie podobné koordinačné zlúčeniny, ktorých zloženie 

z prvkov možno popísať nasledovnými pomermi látkových množstiev:  

Co:Cl:N:H  1:3:5:15 fialová   

   1:3:4:12 zelená    

   1:3:3:9 zelená 

c. Napíšte chemické vzorce koordinačných zlúčenín s uvedeným zložením. 

d. Roztok ktorej z koordinačných zlúčenín z Úlohy 3c netvorí zrazeninu po 

pridaní roztoku dusičnanu strieborného? Zdôvodníte.    

e. Ktorá zo zlúčenín z Úlohy 3c môže tvoriť dva izoméry: trans a cis? Popíšte 

rozdiel medzi izomérmi. 

f. Ktorá zo zlúčenín z Úlohy 3c by mala byť najmenej rozpustná vo vode? 

Vychádzajte zo skutočnosti, že voda je silne polárne rozpúšťadlo. 
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Úloha 1     (8 b) 
 Tetrahydrofurán (oxolán) je cyklický éter so sumárnym vzorcom C4H8O. Jeho 

štruktúra je tvorená päťčlánkovým kruhom, v ktorom je namiesto jedného atómu 

uhlíka atóm kyslíka. 

a) Napíšte štruktúrny vzorec tetrahydrofuránu. 

b) Napíšte vzorce a pomenujte tie štyri konštitučné izoméry tetrahydrofuránu, 

ktoré sú tiež étermi avšak nie sú cyklické (sú acyklické). 

c) Priraďte týmto konštitučným izomérom označenia A - D ak viete že: 

- produktom hydrogenácie izoméru A je dietyléter, 

- izomér B ako jediný obsahuje rozvetvený reťazec, 

- izomér C môže existovať vo forme dvoch geometrických izomérov. 

d) Napíšte vzorce oboch geometrických izomérov zlúčeniny C a správne ich 

označte deskriptormi E a Z. 

 

Úloha 2     (3 b) 
 Napíšte po jednom príklade ľubovoľnej adičnej, eliminačnej a substitučnej 

reakcie, pri ktorej východiskovou látkou bude 5-jódpent-1-én-3-ol. Produkty reakcií 

pomenujte systémovými názvami. 
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Úloha 3     (4 b) 

 Pri nitrácii toluénu vzniká zmes všetkých troch možných mononitroizomérov  

A - C, pričom ich pomer je A : B : C = 15 : 9 : 1. Okrem nich v reakcii vzniká aj malé 

množstvo zmesi izomérov dinitrotoluénu. Molový pomer produktov mononitrácie a 

dinitrácie je 9 : 1 v prospech mononitro produktov. 

a) Napíšte štruktúrne vzorce mononitroizomérov a priraďte k nim písmená A - C 

ak viete, že najviac vzniká izoméru ktorý je výsledkom substitúcie v polohe 2 

toluénu. 

b) Za predpokladu kvantitatívnej konverzie (premeny) toluénu na produkty vo 

vyššie uvedených pomeroch, vypočítajte výťažok pre každý z pripravených 

produktov A - C v %. Zapíšte postup výpočtu. 

 

Úloha 4     (5 b) 
Doplňte reaktanty a medziprodukty v nasledujúcich reakčných schémach. 

Dávajte pozor aj na správne poradie reakcií v jednotlivých schémach aby ste dostali 

požadované izoméry.  

Pomenujte medziproduky a produkty v týchto schémach: 
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