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TEORETICKÉ ÚLOHY 

Chemická olympiáda – kategória D – 54. ročník – šk. rok 2017/18 
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Helena Vicenová 
 

 

Maximálne 60 bodov  
Doba riešenia: časovo neobmedzená 

 
 
 
Úvod 

Úlohy všetkých kôl (domáceho, 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 základné pojmy, bez ktorých by sme sa v chémii nevedeli 

dorozumieť a nemohli by sme jej porozumieť. Budeme venovať zvýšenú pozornosť 

zloženiu látok, periodickej tabuľke prvkov, chemickým reakciám i rovniciam, 

názvosloviu oxidov, hydroxidov, kyselín a ich solí (aj hydrogensolí).  

 

2. Skúmame chemické prvky a ich zlúčeniny 

Budeme sa venovať kyslíku, jeho príprave, zlúčeninám s rôznymi prvkami, 

hlavne s vodíkom, uhlíkom, dusíkom a sírou, budeme skúmať ich zloženie, vlastnosti, 

výskyt, význam a chemické reakcie.   

 

3. Bez výpočtov to nejde 

Veľmi častými úlohami 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) 

Veľkú zásluhu na poznaní vlastností prvkov má ruský chemik Dmitrij Ivanovič 

Mendelejev (1834 – 1907). Zoradil všetky vtedy známe prvky podľa atómových 

hmotností a zistil, že vytvárajú periodický rad, teda rad, v ktorom sa vlastnosti prvkov 

pravidelne opakujú. V periodickej tabuľke, ktorú zverejnil vo februári roku 1869, však 

niektoré prvky chýbali. Mendelejev správne usúdil, že chýbajúce prvky existujú, ale 

nie sú ešte objavené. Vývoj mu dal neskôr za pravdu a postupne boli objavené 

všetky prvky, ktorých existenciu predpokladal.  

a)  Vyhľadajte v periodickej tabuľke prvkov medzi prvkami 1. až 5. periódy tie, ktoré 

obsahujú v slovenskom názve písmenko „m“. Napíšte ich slovenské názvy a značky.  

Vyhľadajte medzi nimi prvok/prvky, ktorý/ktoré: 

b)  patria medzi alkalické kovy, 

c)  patrí medzi halogény,  

d)  patrí medzi vzácne plyny, 

e)  pri normálnych podmienkach má kvapalné skupenstvo, 

f)   v elektrónovom obale majú 2 vrstvy, 

g)   nachádzajú sa v hlavných podskupinách a majú vo valenčnej vrstve 2 elektróny, 

h)  v obale má 32 elektrónov, 

i)   tvorí oxid, ktorý je hlavnou súčasťou piesku a napíšte chemický názov tohto oxidu, 

j)   nachádza sa v modrej skalici. 

 

 

Úloha 2 (32 b) 

Duch vo fľaši 

Pani učiteľka nachystala žiakom prekvapenie. Do papierovej vreckovky 

nasypala dve lyžičky fialových kryštálikov (A) a zaviazala niťou. Do tmavej fľaše 

s úzkym hrdlom naliala kvapalinu (B) a vhodila do nej nachystaný batôžtek s 

kryštálmi. Žiaci boli nadšení priebehom chemickej reakcie. Spoločne s nimi vyriešte 

nasledujúce úlohy. 

a) Opíšte priebeh pozorovanej chemickej reakcie.  

b) Napíšte chemický názov a vzorec plynu, ktorý bol produktom pozorovanej 

chemickej reakcie. Jeho molárna hmotnosť je 32 g/mol. Svoje tvrdenie 

zdôvodnite. 

c)   Napíšte chemický názov, vzorec  a bežne používaný (triviálny) názov látky A. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Dmitrij_Ivanovi%C4%8D_Mendelejev
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dmitrij_Ivanovi%C4%8D_Mendelejev


 

 

d) Napíšte, z koľkých prvkov je látka A zložená a uveďte ich oxidačné čísla. 

e) Uveďte, či látka A bude vystupovať v redoxných reakciách ako redukovadlo 

alebo oxidovadlo a svoje tvrdenie zdôvodnite. 

f)   Aké sfarbenie má zriedený roztok látky A a kde sa v bežnom živote využíva?  

g) Napíšte chemický názov a vzorec látky B. 

h) Uveďte tri spôsoby použitia roztoku látky B. 

i)    Roztok látky B je pri laboratórnej teplote nestály. Napíšte chemickú rovnicu 

jeho rozkladu. 

 

 

Úloha 3 (10 b)  

Adam pripravil 1,00 dm3 roztoku KNO3, s látkovou koncentráciou 1,30 mol/dm3.  

a) Napíšte chemický názov látky rozpustenej v roztoku. 

b) Vypočítajte hmotnosť rozpustenej látky v roztoku. 

c) Vypočítajte hmotnostný zlomok rozpustenej látky v roztoku. 

M(KNO3) = 101,1 g/mol, ρ(roztok KNO3) = 1,08 g/cm3 

 

 

Koniec teoretickej časti 



 

 

 

PRAKTICKÉ ÚLOHY 
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Úvod    

 Realizácia úloh praktickej časti nie je obmedzená časom, všetky úlohy je 

potrebné uskutočniť podľa podmienok školy do termínu školského kola. 

Na úspešné zvládnutie úloh je potrebné ovládať základné laboratórne postupy 

a techniky: váženie, meranie objemu odmerným valcom a pipetou, zahrievanie, 

príprava roztokov s požadovaným zložením v kadičke a v odmernej banke, 

dekantácia, zostavenie aparatúry na filtráciu, jednoduchá filtrácia, zisťovanie pH 

pomocou pH-papierikov, sušenie látok. 

Nutným predpokladom zvládnutia praktickej časti je vedieť správne pomenovať 

a používať laboratórne pomôcky (ktoré sa budú používať v domácom kole), opísať 

používané laboratórne postupy a zaznamenať výsledky pozorovania. Potrebné je tiež 

poznať názvoslovie oxidov, solí, hydrogensolí, názvoslovie ich hydrátov (mono- až 

deka-), základné chemické výpočty (látkové množstvo, hmotnostný zlomok, 

koncentrácia látkového množstva). 

Praktické úlohy sú zamerané na oxidy. Mnohé z nich našli praktické využitie 

ako súčasť minerálnych farieb - pigmentov. Úlohy sú zamerané na ich prípravu 

a vlastnosti (triviálne názvy, rozpustnosť vo vode, ich acidobázické, redoxné, 

príp. magnetické vlastnosti). Zároveň je potrebné poznať typy chemických reakcií 

(zrážacie, redoxné a acidobázické). Základná študijná literatúra je uvedená v zadaní 

teoretických úloh. 

Pri realizácii laboratórnych úloh používajte potrebné ochranné pracovné 

pomôcky. 

 

 

 



 

 

Úloha 1: Príprava roztoku KMnO4   (4 b) 

1. Na hodinovom sklíčku odvážte 0,730 g KMnO4. V odmernom valci si odmerajte 

50 cm3 destilovanej vody. Látku z hodinového sklíčka opatrne preneste do 

kadičky (100 cm3), pridajte vodu z odmerného valca a za neustáleho miešania 

sklenou tyčinkou ju rozpustite. (KMnO4 sa rozpúšťa pomaly, preto ak chcete 

rozpustiť odvážené množstvo KMnO4 je potrebné zmes miešať asi 10 minút).  

2. Roztok z kadičky prelejte do prázdnej odmernej banky (môžete použiť malý 

lievik). Zvyšky roztoku z kadičky prepláchnite niekoľkokrát malým množstvom 

destilovanej vody, výsledný roztok pridávajte k roztoku v odmernej banke. (V tejto 

vode môžete rozpustiť aj nerozpustené zrnká KMnO4, pokiaľ by zostali na dne 

kadičky, dávajte však pozor, aby celkový objem vody na preplachovanie 

nepresiahol 30 cm3). Následne pomocou striekačky doplňte v odmernej banke 

destilovanú vodu po rysku. (Vodu striekajte na vnútornú stenu hrdla odmernej 

banky, prestaňte v okamihu keď spodok menisku dosiahne úroveň rysky). 

Odmernú banku uzavrite zátkou a niekoľkokrát ju prevráťte hore dnom (počas 

prevracania odmernej banky vzniknutá bublina vzduchu premieša pripravený 

roztok). 

 

Úloha 2:   Príprava MnO2  (20 b) 

MnO2 sa vyskytuje v prírode ako minerál pyroluzit. Jeho hydratovanú formu 

(MnO2·nH2O) môžeme pripraviť reakciou roztoku KMnO4 s roztokom H2O2 podľa 

nasledovnej chemickej reakcie:  

2 KMnO4 + 4 H2O2   2 MnO2 + 3 O2 + 2 KOH + 4 H2O 

Vzhľadom na stálosť MnO2 (vo vode sa rozpúšťa len veľmi málo, odolná je voči 

silným hydroxidom, reaguje len s koncentrovanými kyselinami) sa tento hnedočierny 

prášok používa ako pigment na farbenie napr. dlažobných kociek, tehiel, keramiky 

alebo skla. V závislosti od množstva a presného zloženia pigmentu sfarbuje sklo do 

fialova, tehly alebo dlažobné kocky môžu nadobudnúť rôzne odtiene od 

červenohnedej až po sivú.  

 

Pracovný postup 

 

1. Do vysokej kadičky s objemom 250 cm3 prelejte z odmernej banky pripravený 

roztok KMnO4.  



 

 

2. Ku roztoku KMnO4 vo vysokej kadičke pridajte pripravené množstvo roztoku H2O2 

(kadičku s roztokom dostanete od učiteľa). Pozor: reakciu sprevádza búrlivé 

šumenie, preto roztok H2O2 pridávajte po veľmi malých množstvách (roztok 

nalievajte po sklenej tyčinke). Po každom prídavku reakčnú zmes opatrne 

premiešajte tyčinkou. Počas reakcie pozorujte zmenu sfarbenia, rukou zistite či sa 

mení teplota kadičky. Výsledky zapíšte v odpoveďovom hárku. 

3. Po prídavku celého objemu H2O2 zmes v kadičke premiešajte a začnite zahrievať  

(na sieťke nad plynovým kahanom, príp. na variči) do varu. Zmes nechajte vrieť 

asi 5 minút, potom zahrievanie ukončite. Počas zahrievania i varu sa z reakčnej 

zmesi uvoľňuje výrazné množstvo bubliniek plynu, preto kadičku zahrievajte 

opatrne (dávajte si pozor, aby ste sa nepopálili). 

4. Kadičku s reakčnou zmesou nechajte ochladiť a počkajte, kým sa nerozpustná 

látka neusadí na dne kadičky.  

5. Na hodinové sklíčko položte niekoľko kúskov pH papierika. Pomocou sklenej 

tyčinky preneste na jeden kúsok kvapku z roztoku nad usadenou látkou a na 

základe porovnania sfarbenia s pH stupnicou určite pH. Výsledok zapíšte do 

odpoveďového hárka.  

6. Roztok nad zrazeninou opatrne po tyčinke zlejte do umývadla (dávajte pozor, aby 

ste spolu s roztokom nepreliali aj časť zrazeniny).  

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

sklenou tyčinkou a zrazeninu nechajte usadiť na dne kadičky. Opäť zistite pH 

roztoku nad zrazeninou (ako v bode 5). V prípade, že roztok nie je neutrálny, 

opatrne ho zlejte (ako v bode 6) a pokračujte v premývaní.  

8. Celý postup premývania zrazeniny s destilovanou vodou (so 100 cm3 vody)  

opakujte dovtedy, kým pH roztoku nad zrazeninou nebude neutrálne.  

9. Zostavte aparatúru na jednoduchú filtráciu. 

10. Premytú zrazeninu oddeľte filtráciou cez hladký filter a filtrát zachytávajte do 

kadičky.  

11. Filtračný papier so získanou látkou pomocou pinzety položte na hodinové sklíčko 

a nechajte sušiť voľne na vzduchu. 

 

Úloha 3 (16 b)  

Do odpoveďového hárka doplňte požadované údaje. 

 

 



 

 

Pomôcky pre jedného žiaka: 

▪ váhy, hodinové sklíčko (1 ks), odmerná banka (100 cm3, 1 ks), sklená tyčinka 

(1 ks), kadička (100 cm3, 1 ks), striekačka s destilovanou vodou (1 ks), vysoká 

kadička (250 cm3, 1 ks), odmerný valec (1 ks, 100 cm3), pH papieriky, trojnožka 

(1 ks), sieťka (1 ks), plynový kahan, zápalky (zapaľovač) (alebo varič). 

  

Chemikálie: 

 0,730 g KMnO4  

 H2O2 (15 cm3 30% H2O2 + 30 cm3 H2O) 

 

Poznámky k realizácii:  

▪ Do reakcie sa pridáva nadbytok H2O2, aby sme dosiahli, že zreaguje celé 

množstvo KMnO4, keďže vznikajúci MnO2 katalyzuje rozklad H2O2. 

▪ Roztok nad zrazeninou je neutrálny asi po 4 dekantáciách.   
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