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ÚLOHY  ZO VŠEOBECNEJ A FYZIKÁLNEJ CHÉMIE  
Chemická olympiáda – kategória EF – 52. ročník – školský rok 2015/2016 
 
Celoštátne kolo 
 
Iveta Ondrejkovi čová, Daniel Vašš 
 
Maximálne 15 bodov (b), pre seniorov 30 pomocných bodov(pb), celkovo 15 bodov 

Doba riešenia : 80 minút 

 

Úloha 1     (5 b) (JUNIOR, SENIOR) 

  Syntéza amoniaku z prvkov (rovnica 1) je rovnovážna reakcia, ktorá je pri určitej 

teplote a tlaku charakterizovaná rovnovážnou konštantou Kc. V rovnovážnej zmesi 

bola koncentrácia amoniaku c = 0,0095 mol dm–3, dusíka c = 0,045 mol dm–3 

a vodíka c = 0,14 mol dm–3. 

a)  Napíšte rovnicu 1 v stavovom tvare.  

b)  Napíšte výraz pre rovnovážnu konštantu Kc (rovnica 1) a pomenujte jednotlivé 

  členy. 

c) Vypočítajte hodnotu rovnovážnej konštanty Kc. 

 

Úloha 2     (10 b) (JUNIOR, SENIOR) 

 Zriedený vodný roztok hydroxidu cézneho o objeme 1,050 dm3 má pH = 13,25. 

Vo vodnom roztoku sa správa ako silná zásada. Časť hydroxidu cézneho sa 

zneutralizovala pridaním 75,0 cm3 roztoku kyseliny bromovodíkovej s koncentráciou 

c(HBr) = 0,887 mol dm–3 (rovnica 1). 

a)  Napíšte rovnicu neutralizácie hydroxidu cézneho (rovnica 1) v stavovom tvare.  

b)  Vypočítajte hmotnosť hydroxidu cézneho, ktorý zreagoval s pridanou kyselinou 

bromovodíkovou. 

c)  Vypočítajte látkové množstvo nezreagovaného hydroxidu cézneho. 

 

Údaje potrebné k riešeniu úloh 

 Značka prvku  mólová hmotnosť prvku (g mol-1) 

 Cs   132,9054   

 O   15,9994 

 H    1,0079 

 



 
Úloha 3     ( 7,5 b) (SENIOR) 

  Parný reforming je založený na rovnovážnej reakcií metánu s vodnou parou pri 

teplote 1000°C za katalýzy. Pri reakcií vzniká oxid uhoľnatý a plynný prvok (rovnica 

1).    

a)  Napíšte rovnicu 1 v stavovom tvare.  

b)  Napíšte výraz pre rovnovážnu konštantu Kc (rovnica 1). 

c) Vypočítajte hodnotu rovnovážnej konštanty Kc ak má reaktor objem 5 m3 a za 

rovnováhy obsahuje 30 kg plynného prvku, 140 kg oxidu uhoľnatého, 13,5 kg 

pary a 1,6 kg metánu. 

d) Uveďte, ktoré vlastnosti z hľadiska bezpečnosti majú výsledné produkty danej 

reakcie? 

 

Úloha 4     (7,5 b) (SENIOR) 

10 g vo vode nerozpustného hydroxidu horečnatého sa neutralizuje 2000 cm3 2%  

kyseliny dusičnej (rovnica 1).  

a) Napíšte rovnicu neutralizácie (rovnica 1) v stavovom tvare. 

b) Rozhodnite a zdôvodnite, či dôjde k rozpusteniu všetkého hydroxidu 

horečnatého. 

c)  Vypočítajte hodnotu pH výsledného roztoku, ak výsledný roztok má objem 

2000 cm3.   

 
 

 

Údaje potrebné k riešeniu úloh 

Značka prvku  mólová hmotnosť prvku (g mol-1) 

 O   15,9994 

 Mg   24,305 

 H    1,0079 

 N    14,0067 

 C    12,011 

Hustota  2% kyseliny dusičnej pri 20°C je 1,009 g cm-3 

 
 



 
ÚLOHY Z ORGANICKEJ CHÉMIE  
Chemická olympiáda – kategória EF – 52. ročník – školský rok 2015/2016 
 
Celoštátne kolo 
 
Alena Olexová 
 
Maximálne 10 bodov  
Doba riešenia: 50 minút             
 
 
 
Úloha 1     (6 b)  

 Metyloranž (v ďalšom texte MO) je azozlúčenina, ktorej vzorec je nasledovný:  

HO3S N N N

CH3

CH3

 

MO je veľmi často používaným acidobázickým indikátorom pri titráciách kyselín 

vďaka svojej zreteľnej farebnej zmene. Využíva sa tiež ako farbivo v textilnom 

priemysle. MO ako syntetické farbivo patrí k skupine látok, ktoré sú toxické, 

v životnom prostredí sa hromadia a vzhľadom na veľké množstvo odpadových vôd, 

ktoré textilný priemysel vyprodukuje, predstavujú výrazný a nebezpečný 

znečisťovateľ vody.  

 

a) Pripravte MO z dvoch zlúčenín, pre ktoré je východiskovou látkou benzén. 

b) Ako sa nazýva výsledná reakcia, pri ktorej vzniká ako produkt MO? 

c)   Ako sa nazýva reakcia aromatického amínu, pri ktorej vzniká diazóniová soľ? 

 

Úloha 2     (4 b)  

   V súčasnosti najrozšírenejšou vojenskou trhavinou je látka známa pod skratkou 

TNT. Prvýkrát bola syntetizovaná v roku 1863 nemeckým chemikom Juliusom 

Wilbrandom a jej pôvodné využitie bolo ako žlté farbivo. Je to žltkastá kryštalická 

látka, ktorá sa po zahriatí explozívne rozkladá. Stala sa meradlom výbušnej sily 

nukleárnych zbraní ale aj iných výbušnín.  

a) Aký je celý názov TNT? Napíšte triviálny aj systémový názov.  

b) Pripravte TNT z benzénu. 



 
ÚLOHY Z CHÉMIE PRÍRODNÝCH LÁTOK A BIOCHÉMIE  
Chemická olympiáda – kategória EF – 52. ročník – školský rok 2015/2016 
 
Celoštátne kolo 
 
Miloslav Melník 
 
Maximálne 15 bodov 
Doba riešenia: 60 minút 
 
Úloha 1     (8 b) (JUNIOR)  

 Rozkladom adenínu a guanínu vzniká xantín a jeho následnou oxidáciou vzniká 

látka A, ktorá sa v nepatrnom množstve nachádza aj v krvi cicavcov. Táto látka sa 

hromadí vo zvýšenej miere v ľudskom organizme v dôsledku nesprávnej činnosti 

obličiek a jej nahromadenie spôsobuje ochorenie s názvom dna. Ide o ochorenie, 

pri ktorom sa látka A v dôsledku nadmernej koncentrácie v krvi ukladá v chrupkách 

kĺbov na šliach vo forme kryštálikov, čo spôsobuje veľké bolesti a zníženú 

pohyblivosť postihnutých kĺbov. 

1.1 Nakreslite vzorec adenínu a vzorec enol-formy guanínu. 

1.2 Napíšte názov látky A. 

1.3 Látka A existuje v dvoch tautomérnych formách – nakreslite vzorce oboch 

tautomérov a označte stabilnejšiu formu. 

 

 Transferové ribonukleové kyseliny (tRNA) obsahujú vo 

svojich molekulách veľké množstvo minoritných zásad. Jednou 

z nich je zásada, ktorá vytvára príslušný nukleozid (vzorec 

nukleozidu vpravo ).  

1.4 Napíšte názov minoritnej zásady a názov príslušného 

nukleozidu. 

1.5 Akou väzbou je viazaná dusíkatá zásada so sacharidom? 

1.6 Očíslujte príslušné atómy dusíkatej zásady a príslušné atómy sacharidu. 

1.7 Napíšte názvy dvoch iných ľubovoľných minoritných zásad. 

1.8 V jednom z nukleozidov vyskytujúcom sa v tRNA sa medzi sacharidom 

a zásadou nenachádza väzba uhlík-dusík (ako pri ostatných nukleozidoch), ale 

väzba uhlík-uhlík. Ako sa volá príslušný nukleozid a akú zásadu obsahuje? 
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Úloha 2     (7 b) (JUNIOR, SENIOR) 

 Nižšie je uvedené poradie nukleotidov (zásad) časti reťazca nukleovej kyseliny: 

5'     –G-C-G-G-A-U-A-G-C-U-C–     3' 

2.1 O aký druh nukleovej kyseliny ide? Odpoveď zdôvodnite. 

2.2 Akou väzbou sú navzájom pospájané zvyšky nukleotidov v reťazci? 

2.3 Aká štruktúra nukleovej kyseliny je určená uvedeným poradím zásad? 

2.4 Napíšte poradie zásad (nukleotidov) komplementárnej časti reťazca (poradie 

napíšte v smere 5' →3'!). 

2.5 Určte a zdôvodnite celkový počet vodíkových väzieb medzi uvedeným reťazcom 

a komplementárnym reťazcom. 

 

 Genóm baktérie Escherichia coli (tyčinkovitá baktéria žijúca v hrubom čreve) je 

tvorený jedinou molekulou DNA s Mr = 2,7.109. Bunka E. coli má priemernú veľkosť 

1.10-9 mm3. 

2.6 Koľko párov nukleotidov (bp) obsahuje molekula DNA? Priemerná relatívna 

molekulová hmotnosť zvyšku deoxynukleotidu je 309. 

2.7 Aký objem v mm3 zaberá molekula DNA za predpokladu, že molekula bude 

lineárna a bude mať tvar valca? Vzájomná vzdialenosť dvoch párov zásad je 

0,34 nm a priemer molekuly je 2 nm. 

2.8 Aké % objemu bunky pripadá na chromozóm? 

 

 

Úloha 3     (8 b) (SENIOR)  

 Proteosyntéza je zložitý proces, na ktorom sa zúčastňujú viaceré bunkové 

organely, enzýmy a ďalšie látky. 

3.1 Vo vnútri ktorých organel eukaryotickej bunky môže prebiehať proteosyntéza? 

3.2 Z akých látok sú zložené ribozómy a akú funkciu majú ribozómy v procese 

translácie? 

3.3 Čo znamená, že genetický kód je degenerovaný? Pomocou tabuľky 

genetického kódu (tabuľka je na konci zadania) uveďte konkrétny príklad. 

3.4 Ktorú aminokyselinu (napíšte jej skratku) bude obsahovať peptid, ktorý vznikne 

transláciou polynukleotidu poly(A)? Translácia prebieha v laboratórnych 

podmienkach (in vitro) a na jej zahájenie nie je potrebný štartovací kodón. 



3.5 Aký minimálny celkový počet nukleotidov bude obsahovať gén, ktorý kóduje 

primárnu štruktúru proteínu tvoreného jedným polypeptidovým reťazcom s Mr = 

7,5.104? Priemerná relatívna molekulová hmotnosť aminokyseliny je 120. 

 

 Normálny hemoglobín zdravej krvinky tvoria štyri polypeptidové reťazce – dva 

reťazce α a dva reťazce β. Nižšie je uvedená časť molekuly DNA (génu), ktorý určuje 

poradie aminokyselín na začiatku reťazca β: 

3'  C A A G T G A A C T G T G G G C T T G T T A G C  5' 
5'  G T T C A C T T G A C A C C C G A A C A A T G C  3' 

 

3.6 Za predpokladu, že sa prepisuje horný reťazec DNA, napíšte poradie 

nukleotidov v zodpovedajúcej mRNA (5´→3´). Ako sa odborne nazýva tento 

dej? 

3.7 Pomocou tabuľky genetického kódu napíšte poradie aminokyselín na začiatku 

β-reťazca hemoglobínu (čítací rámec začína prvým nukleotidom). 

3.8 Ktorá aminokyselina (napíšte jej skratku) sa nachádza 6. v poradí? Aké by 

mohlo byť poradie nukleotidov v antikodóne (3´→5´) pre túto aminokyselinu? 

3.9 Zámenou uvedenej kyseliny za aminokyselinu valín (Val) sa zmení tvar 

molekuly hemoglobínu. Tým sa zmenia aj jeho funkčné vlastnosti, čo vyvolá 

dedičné ochorenie s názvom kosáčikovitá anémia. Príčinou je mutácia 

v príslušnom géne – zámena jedného nukleotidu (príslušný nukleotid je 

zvýraznený) za iný. Aký nukleotid sa bude nachádzať v géne po mutácii? 

Genetický kód - trojice nukleotidov v mRNA (kodóny)  
1. nukleotid  

(5') 
2. nukleotid 3. nukleotid  

(3') U C A G 

U 

Phe Ser Tyr Cys U 
Phe Ser Tyr Cys C 
Leu Ser stop stop A 
Leu Ser stop Trp G 

C 

Leu Pro His Arg U 
Leu Pro His Arg C 
Leu Pro Gln Arg A 
Leu Pro Gln Arg G 

A 

Ile Thr Asn Ser U 
Ile Thr Asn Ser C 
Ile Thr Lys Arg A 

Met Thr Lys Arg G 

G 

Val Ala Asp Gly U 
Val Ala Asp Gly C 
Val Ala Glu Gly A 
Val Ala Glu Gly G 



ÚLOHY Z PRAXE  

Chemická olympiáda – kategória EF –52. ročník – školský rok 2015/2016 

Celoštátne kolo  
 
Elena Kulichová 

Maximálne 50 bodov  

Doba riešenia: 240 minút           

 
Princíp 

V procese výroby a izolácie farmaceutických preparátov sa čoraz častejšie využíva 

technika tvorby ko-kryštálov. Ko-kryštál sa v kryštalografii definuje ako pravidelná 

štruktúra tvorená dvoma alebo viacerými zložkami, ktorými môžu byť atómy, ióny 

alebo molekuly. Zložky vstupujú do ko-kryštálov v stechiometrickom pomere. Táto 

kryštalografická definícia sa v súčasnosti využíva na opis zloženia mnohých známych 

látok, napríklad: hydrátov, solvátov, klatrátov a látok, ktoré reprezentujú štruktúru 

hostiteľ - hosť. Ko-kryštály tvoria aj niektoré dikarboxylové kyseliny. Experimentálna 

časť súťaže je venovaná ko-kryštálom, ktoré tvorí kyselina jantárová (butándiová) 

a močovina.  

Úlohou bude pripravi ť ich a na základe chemických analýz stanovi ť pomer, 

v ktorom tieto dve látky vstupujú do spolo čných kryštálov.   

Zadanie si starostlivo prečítajte a snažte sa o optimálne využitie času, ktorý máte na 

riešenie k dispozícii. 

V prípade, že neviete realizovať alebo vyhodnotiť niektorú úlohu, informujte sa, či 

vám dozorujúci pedagóg môže poskytnúť potrebný údaj.  Za riešenie tejto úlohy vám 

nebudú pridelené body, poskytnutie inštruktáže pri realizácii úlohy sa prejaví na 

pridelení bodov za samostatnosť pri práci. 

 

Úloha 1    Príprava roztokov 

1.1 Vypočítajte objem zásobného roztoku NaOH, (w = 0,4), ktorý potrebujete na 

prípravu 250 cm3 odmerného roztoku NaOH s koncentráciou c = 0,1 mol dm-3.  

Do odmernej banky s objemom 250 cm3 nalejte asi 50 cm3 prevarenej vody, 

a pomocou dielikovanej pipety pridajte vypočítaný objem zásobného roztoku NaOH. 

Dbajte, aby ste zo zásobného roztoku odobrali číry podiel (bez usadeného 



uhličitanového kalu). Doplňte po značku prevarenou demineralizovanou vodou 

a dôkladne premiešajte. 

1.2 Príprava štandardného roztoku kyseliny šťaveľovej: Vypočítajte hmotnosť 

dihydrátu kyseliny šťaveľovej, ktorú potrebujete na prípravu 100 cm3 štandardného 

roztoku s koncentráciou blízkou  c = 0,05 mol dm-3. 

Vypočítanú hmotnosť odvážte s analytickou presnosťou a roztok pripravte. 

 

Úloha 2 Stanovenie presnej koncentrácie odmerného r oztoku hydroxidu 

sodného 

2.1 Do titračnej banky pipetujte 10,0 cm3 štandardného roztoku kyseliny šťaveľovej, 

ktorý ste pripravili v úlohe 1.2. Titrujte odmerným roztokom bezuhličitanového 

hydroxidu sodného na indikátor fenolftaleín. Zaznamenajte ekvivalentný objem 

titrácie. Vykonajte potrebný počet paralelných stanovení. Zapíšte rovnicu 

chemickej reakcie a vypočítajte presnú koncentráciu hydroxidu sodného 

v odmernom roztoku.   

 

Úloha  3 Príprava ko-kryštálov kyseliny jantárovej s močovinou  

3.1 Do dvoch kadičiek s objemom 150 cm3 odvážte na technických váhach  

 (s presnosťou na stotiny gramu) nasledujúce hmotnosti močoviny:   

       2,00 g       4,00 g 

3.2 K návažkom  močoviny v kadičkách pridajte po 100,0 cm3 koncentrovaného 

roztoku kyseliny jantárovej. (Na odmeranie objemu použite pipetu alebo odmernú 

banku s potrebným objemom) 

3.3 Odparením upravte objem oboch kryštalizačných zmesí na približne 20 cm3. 

Počas odparovania ponechajte v kadičkách sklené tyčinky, ktoré poslúžia na 

zabránenie utajeného varu (namiesto varných kamienkov). 

3.4 Po dosiahnutí predpísaného objemu odstavte kadičky z ohrevu a  roztoky 

nechajte voľne chladnúť a kryštalizovať 10 minút (realizujte neprerušovanú 

kryštalizáciu) 



3.5 Pripravte vodný kúpeľ s teplotou 20°C a rovnováhu medzi kryštálmi 

a kryštalizačným roztokom nechajte v kúpeli ustáliť ďalších 15 minút. Teplotu 

vodného kúpeľa priebežne kontrolujte. 

3.6 Vzniknuté kryštáliky odfiltrujte cez skladaný filter (použite analytický lievik). Filtrát  

zachytávajte do označených odmerných baniek s objemom 100 cm3. Filtračné 

koláče nepreplachujte  vodou, ak treba, použite malé množstvo (asi 10 cm3) 

acetónu.  

3.7 Po ukončení filtrácie preneste filtračné koláče spolu s filtrom na označené 

hodinové sklíčka a nechajte vysušiť najprv voľne, potom v sušiarni predhriatej na 

teplotu 105 °C počas 30 minút. 

3.8 Na technických váhach odvážte hmotnosť pripravených kryštálov a čo 

najpresnejšie opíšte  ich vlastnosti.  

 

Úloha 4 Stanovenie koncentrácie roztoku kyseliny ja ntárovej, ktorý sa použil 

na kryštalizáciu  

4.1 Z roztoku kyseliny jantárovej, ktorý ste použili na kryštalizáciu pipetujte 10,0 cm3 

do odmernej banky s objemom 100 cm3 a doplnením po rysku pripravte zásobný 

roztok. Dôkladne premiešajte. 

4.2 Do titračnej banky pipetujte 10,0 cm3 zásobného roztoku kyseliny jantárovej 

a titrujte odmerným roztokom bezuhličitanového hydroxidu sodného s presne 

známou koncentráciou na indikátor fenolftaleín. Vykonajte potrebný počet 

paralelných stanovení. 

4.3 Z priemernej spotreby odmerného roztoku vypočítajte presnú koncentráciu 

zásobného roztoku a po zohľadnení zriedenia aj pôvodného roztoku kyseliny 

jantárovej, ktorý ste použili na kryštalizáciu.  

 

Úloha 5 Stanovenie  látkového množstva kyseliny jan tárovej  

v kryštaliza čných roztokoch  

5.1 Filtráty z úlohy 3 doplňte na objem 100 cm3 a zhomogenizujte. 



5.2 Na stanovenie kyseliny jantárovej pipetujte z každého takto získaného 

zásobného roztoku  10,0 cm3 a titrujte odmerným bezuhličitanového hydroxidu 

sodného rovnakým postupom ako v úlohe 4. Pre každý zásobný roztok vykonajte 

potrebný počet paralelných stanovení.  

5.3 Vypočítajte látkové množstvo kyseliny jantárovej v každom filtráte.  

 

Úloha 6 Bilancia kryštalizácie a stanovenie stechio metrického pomeru 

zložiek 

6.1 Vypočítajte látkové množstvo močoviny a kyseliny jantárovej, ktoré pri oboch 

experimen-toch vstupovali do kryštalizácie.  

6.2 Z odmerného stanovenia vypočítajte rozdelenie kyseliny jantárovej do 

jednotlivých materiálových prúdov a doplňte tabuľku v  odpoveďovom hárku.  

6.3 Ku každému pokusu vypočítajte, koľko mólov močoviny pripadá na jeden mól 

kyseliny jantárovej, ktorá sa viazala v kryštáloch: nUR : nKRS 

6.4 Vysvetlite, prečo látkové množstvo močoviny viazané s jedným mólom  kyseliny 

jantárovej,  stanovenej týmto postupom, nevyjadruje celé číslo 

 

Vo výpo čtoch použite nasledujúce hodnoty: 

M (H2C2O4 . 2 H2O) = 126,07 g mol-1 

M (H6C4O4) = 118,09 g mol-1 

M (NaOH) = 40,00 g mol-1 

M (NH2CONH2) = 60,06 g mol-1 

ρ (NaOH w=0,4) = 1429,9 kg m-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Odpove ďový hárok z analytickej PRAXE  

 
 

Štartovné číslo sú ťažiaceho:  

Celkový počet 
pridelených bodov: 

 

 
Podpisy  
hodnotiteľov: 

 

Úloha 

1.1 

Výpočet objemu koncentrovaného NaOH na prípravu odmerného roztoku: 

 

 

 

 

 

 

Úloha 

1.2 

Výpočet hmotnosti dihydrátu kyseliny šťaveľovej na prípravu štandardného 
roztoku: 

 

 

 

Úloha 

 

2 

Hmotnosť kyseliny šťaveľovej, použitá na prípravu 
štandardného roztoku: 

mST1 = 

Rovnica štandardizácie: 

 

Spotreba odmerného roztoku  na štandardizáciu: 

    

Výpočet priemeru: 

 

Výpočet presnej koncentrácie odmerného roztoku : 

 

 

 

 

 

 

 



Úloha 

3.1 

 

 

 

Poznámky k priebehu a výsledku kryštalizácie 

Experiment  2 4 

Použitá hmotnosť 
močoviny mUR 

 
  

 

Úloha 

3.8 

Experiment  2 4 

Hmotnosť 
produktu 
mPROD 

 

  

Opis produktu 
kryštalizácie 

  

Úloha 

 

4 

Stanovenie koncentrácie kyseliny jantárovej použite j na kryštalizáciu: 
Spotreba odmerného roztoku  na stanovenie : 

    

Akceptovaný priemer stanovenia: 

Výpočet presnej koncentrácie roztoku kyseliny jantárovej v zásobnom roztoku: 

 

 

 

 

 

 

 

Úloha 

5 

Stanovenie látkového množstva kyseliny jantárovej v o filtrátoch: 
experiment  

2 4 

Spotreba odmerného roztoku NaOH na stanovenie 

  

  

  

Akceptovaný priemerný objem 

 
 
 



Výpočet látkového množstva kyseliny jantárovej vo filtráte  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úloha 

6.1 

Bilancia kryštalizácie 
Látkové množstvo 
použitej močoviny, 
nUR 

  

Látkové množstvo 
kys. jantárovej  
pridané do reakcie 
nSUC 

 

Úloha 

6.2 

Výpočet látkového 
množstva kyseliny 
jantárovej  vo 
filtráte 
 
nN 

 
 
 
 
 
 

 

Výpočet látkového 
množstva kyseliny 
jantárovej, ktoré sa 
viazalo do 
kryštálov 
nKRS 

 
 
 

 

Úloha 

6.3 

Látkové množstvo 
močoviny, nUR 

  

Stechiometrický 
pomer  
nUR : nKRS 

  

Hmotnosť 
produktu 
mPROD 

  

Úloha 

6.4 

Zdôvodnenie neceločíselnej hodnoty  nKRS pomere nUR : nKRS 

 

 

 

 

 

 



DOPLNKOVÉ ÚLOHY Z PRAXE  

Chemická olympiáda – kategória EF –52. ročník – školský rok 2015/2016 

Celoštátne kolo  
 
Martina Gánovská 

Maximálne 10 bodov  

Doba riešenia: 50 minút           

 

Úloha 1   (3,5 b) 

Slabé kyseliny a zásady sú súčasťou nášho každodenného života. Sú disociované 

iba nepatrne.  Disociácia kyselín a zásad v roztokoch má za následok ustálenie 

protolytickej rovnováhy, ktorú charakterizujeme rovnovážnymi konštantami Ka alebo 

Kb. 

1.1  Vypočítajte koncentráciu [H3O+] iónov a pH roztoku  kyseliny jantárovej, ak   

koncentrácia roztoku je 0,1 mol dm-3.  (pKa = 4,207) 

1.2 Vypočítajte pH roztoku močoviny, ktorý vznikol rozpustením 5 g močoviny do 100 

cm3  roztoku. (pKb = 13,82, M(NH2CONH2) = 60,06 g mol-1) 

1.3 Vypočítajte aké množstvo kyseliny mliečnej je potrebné rozpustiť vo vode, aby 

sme po doplnení na objem 100 cm3 získali roztok s pH = 2,5. (pKa = 3,862, 

M(C3H6O3) = 90,08 g mol-1) 

Vo výpočtoch uvažujte iba o disociácii do prvého stupňa. 

Úloha 2   (2 b) 

Reakciou kyseliny jantárovej vzniká hydrogenjantaran sodný C4H5NaO4. Vypočítajte 

pH roztoku tejto soli, ak koncentrácia je 0,01 mol.dm-3. Vypočítajte koncentráciu H3O+ 

iónov.  

(disociačné konštanty kyseliny jantárovej pK1 = 4,207, pK2 = 5,636) 

Úloha 3 (2,5 b) 

Udržiavať pH v roztokoch majú za úlohu pufry – tlmivé roztoky. Tlmivý  roztok 

obsahuje kyselinu octovú o koncentrácii 0,1 mol dm-3  a octan sodný o koncentrácii 

0,05 mol dm-3.  (Ka=1,75× 10-5) 

3.1 Vypočítajte pH uvedeného tlmivého roztoku  



3.2 Vypočítajte pH roztoku po pridaní 0,05 mol KOH do objemu 1000 cm3. 

3.3 Opíšte rovnicami deje, ktoré prebiehajú.  

 

Úloha 4 (2 b) 

Súčin rozpustnosti je konštanta daná pre látku za štandardných podmienok. Používa 

sa prevažne pre málo rozpustné, alebo takmer nerozpustné látky. 

4.1 Vypočítajte súčin rozpustnosti šťaveľanu vápenatého pri teplote 18°C, ak sme 

pripravili nasýtený roztok rozpustením 3 mg monohydrátu šťaveľanu vápenatého 

v 500 cm3. M(CaC2O4.H2O) = 146,11 g mol-1 

4.2 Vypočítajte rozpustnosť šťaveľanu strieborného v jeho nasýtenom roztoku. 

      (pKs = 11) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Odpove ďový hárok z analytickej praxe – doplnkové úlohy  

Štartovné číslo súťažiaceho: 

Celkový počet  

pridelených bodov: 

 

 
Podpis hodnotiteľa:  

Úloha 
1.1 

Výpočet [H3O+] iónov a pH: 
 

Úloha 
1.2 

 

Výpočet pH slabej zásady: 
 

Úloha 
1.3 

 

Výpočet hmotnosti kyseliny mliečnej 
 
 



Úloha 
2 

 

Výpočet pH roztoku  

Úloha  

3.1 

Výpočet pH tlmivého roztoku: 
 

Úloha  

3.2 

Výpočet pH po pridaní  KOH 
 
 
 
 
 

Úloha 
3.3 

Rovnice: 
 
 
 
 
 
 

 



Úloha 
4.1 

Výpočet súčinu rozpustnosti 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Úloha 
4.2 

Výpočet rozpustnosti: 
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