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ÚLOHY ŠKOLSKÉHO KOLA  

Chemická olympiáda – kategória C – 51. ročník – školský rok 2014/2015  

 
Školské kolo  
 

Milan Melicherčík, Jarmila Kmeťová, Mária Lichvárová, Mária Linkešová,  
 

Maximálne 60 bodov  
Doba riešenia: 120 minút  

 

 

 

Úloha 1    (15 b)  

Vyberte správne tvrdenia: 

a) Každý atóm je charakterizovaný protónovým a nukleónovým číslom. 

b) Látky zložené z atómov, ktorých atómové jadrá majú rovnaké protónové 

a nukleónové číslo sa nazývajú nuklidy. 

c) Izotopy C12

6  a C14

6  majú rozdielnu elektrónovú konfiguráciu. 

d) Maximálny počet elektrónov v orbitáloch s, p, d, f je v poradí: 2, 8, 18, 32. 

e) Elektróny sa v elektrónovom obale atómu nachádzajú len v stavoch s určitou 

energiou. 

f) Protón patrí medzi elementárne častice. 

g) Orbitály p majú vedľajšie kvantové číslo 1. 

h) Na elektrónovej vrstve L sa môžu nachádzať orbitály typu s, p a d. 

i)  Orbitály, ktoré majú rovnakú hodnotu hlavného kvantového čísla, tvoria 

jednu elektrónovú vrstvu. 

j)  Elektrónovú vrstvu M tvorí 9 orbitálov. 

k) Orbitál 4s sa začína elektrónmi obsadzovať až po úplnom obsadení 

elektrónmi orbitálov 3d. 

l)  Rádioaktívne žiarenie  je prúd elektrónov. 

m) Elektronegativita je schopnosť atómu priťahovať väzbový elektrónový pár. 

n) Elektrónová konfigurácia [Ar] 3d10 zodpovedá elektrónovej konfigurácii iónu 

2

30 Zn . 

o) Hundovo pravidlo znie, že elektróny obsadzujú orbitály podľa ich stúpacej 

energie. 
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Úloha 2    (3 b)  

Ak vystavíme nedokonale pomedený železný plech koróznemu prostrediu, bude 

tento železný plech plniť funkciu anódy alebo katódy v lokálnom (miestnom) 

galvanickom článku ? Svoje rozhodnutie zdôvodnite.  

 

 

Úloha 3    (3 b)  

Rozhodnite, ktorý železný plech z hľadiska odolnosti voči korózii je vhodnejší na 

pokrývanie striech budov – pozinkovaný alebo pocínovaný, keď poznáte 

elektrochemický rad napätia kovov: Na, Mg, Al, Zn, Fe, Sn, H, Cu, Hg, Ag, Au, Pt. 

Svoje rozhodnutie zdôvodnite.  

 

 

Úloha 4    (5 b)  

Vypočítajte hmotnostné zlomky uhlíka, vodíka a kyslíka v glukóze (C6H12O6) a 

uveďte ich v percentách. Napíšte slovnú odpoveď. 

Ar(C) = 12,01  Ar(O) = 16,00  

Ar(H) = 1,01 

 

Úloha 5    (4 b)  

V rovnovážnom stave reakcie: 2 NO + O2    2 NO2   ΔH = -117,4kJ mol-1 

koncentrácia NO je 0,056 mol dm-3, koncentrácia O2 je 0,028 mol dm-3 

a koncentrácia NO2 je 0,044 mol dm-3. 

a) Vypočítajte rovnovážnu konštantu reakcie.  

b) Ako sa zmení hodnota rovnovážnej konštanty, ak sa zvýši teplota reakcie?  

 

 

Úloha 6    (5 b)  

Počas zahrievania tuhého chlorečnanu draselného v prítomnosti oxidu 

manganičitého vzniká bezfarebný plyn, ktorý podporuje horenie. 

a) Vypočítajte hmotnosť chlorečnanu draselného, ktorý je potrebný na 

prípravu 15,0 dm3 plynu za normálnych podmienok s oxidačnými 

vlastnosťami. Napíšte slovnú odpoveď.  
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b) Vypočítajte hmotnosť uvoľneného plynu, ak jeho molárna hmotnosť 

M = 32,00 g mol–1. Napíšte slovnú odpoveď.  

M(KClO3) = 122,55 g mol–1 

Vm = 22,41 dm3 mol–1 

 

 

Úloha 7    (3 b)  

Zapíšte jadrovú reakciu  rádioaktívnej premeny jadra atómu Ra226

88 . Určte 

nuklid, ktorý vznikne. Opíšte zloženie jeho atómového jadra. 

 

 

Úloha 8    (1,5 b)  

Ktorý z iónov vo dvojici má väčší polomer: 

a) Na+; Mg2+ 

b) Fe2+; Fe3+ 

c) Ca2+; Mg2+ 

 

 

Úloha 9    (2 b)  

Uveďte, ktorý z dvojice atómov má väčšiu hodnotu elektronegativity: 

a) C, N 

b) S, P 

c) Br, F 

d) O, S 

 

 

Úloha 10    (3,5 b)  

Uveďte, ktoré z nasledujúcich prvkov: Na, Cl, S, P, Al, Mg, Si sú: 

a) kovy  

b) nekovy 

c) polokovy 
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Úloha 11    (8 b)  

 Periodická tabuľka prvkov je výborná pomôcka na logické usporiadanie 

informácií o fyzikálnych a chemických vlastnostiach prvkov, ktoré určuje elektrónová 

konfigurácia ich atómov. Pozorujeme aj vlastnosti prvkov v závislosti od ich 

protónového čísla. Upravte nasledujúci text vybraním z navrhnutých možností 

správny údaj: 

Prvá ionizačná energia atómov prvkov v periódach narastá/klesá zľava doprava 

a v skupinách periodickej sústavy prvkov smerom nadol narastá/klesá. Preto atóm 

sodíka má prvú ionizačnú energiu vyššiu/nižšiu ako atóm chlóru, ale vyššiu/nižšiu 

ako atóm rubídia. Hodnoty ionizačnej energie charakterizujú schopnosť atómu 

prijímať/odštepovať elektrón, teda schopnosť oxidovať/redukovať sa. Preto sú s1 a s2 

prvky dobre oxidovadlá/redukovadlá a prvky p5 sú dobré oxidovadlá/redukovadlá. 

Atómové polomery v skupine smerom nadol stúpajú/klesajú. Preto atóm dusíka má 

väčší/menší polomer ako atóm fosforu a ten má väčší/menší polomer ako atóm 

kremíka, lebo atómový polomer v periódach narastá/klesá s rastúcim protónovým 

číslom. Kovové vlastnosti prvkov smerom nadol narastajú/klesajú a v periódach sa 

znižujú/zvyšujú s narastaním protónového čísla. Kovy od nekovov v periodickej 

tabuľke oddeľujú polokovy. Z prvkov: C, Si, Ge, Sn, Pb vyberte polokovy. 

 

 

Úloha 12    (7 b)  

Kto je ukrytý v tajničke nasledujúcej doplňovačky? Tajnička sa nachádza 

v stĺpci orámovanom hrubou čiarou. 

 

         značka horčíka 

         červenohnedý kov, dobrý vodič prúdu 

         d-prvok nachádzajúci sa v zlúčenine KMnO4  

         nedýchateľný plynný prvok vo vzduchu 

         prvok nazvaný podľa latinského mena Zeme 

         striebristý kov, ktorý je ešte ušľachtilejší ako zlato 

         v názve prvku je ukrytý Mesiac 

         halogén – tuhý je sivočierny, jeho pary sú fialové  

         po anglicky sa volá Iron 

         najjednoduchší a najľahší prvok 
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Poznámka: 

Aj keby ste vedeli doplniť chýbajúce písmená tajničky skôr, ako vyriešite všetky 

úlohy, vyplňte každý riadok!  
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