
PRAKTICKÉ  ÚLOHY  Z  ANALYTICKEJ  CHÉMIE 
Chemická olympiáda  –  kategória A  –  54. ročník  –  školský rok 2017/18 
Krajské kolo  
 
Pavol Tarapčík 

 

Maximálne 40 bodov (76 pb (pomocných bodov), 1 pb = 0,5263 b    
Doba riešenia: 180 minút 

 

Téma: Stanovenie zložiek a výpočet pH tlmivých roztokov   

 

Princíp: Vašou úlohou je analyzovať 2 tlmivé roztoky – vzorky, o ktorých viete, že 

môžu obsahovať niektoré zo zložiek: 

a) silnú kyselinu, 

b) kyselinu fosforečnú, 

c) fosforečnan alkalického kovu, 

d) hydrogenfosforečnan alkalického kovu, 

e) dihydrogenfosforečnan alkalického kovu.   

 

Poznáte nasledujúce údaje o kyseline fosforečnej:    

pK1 = 2,15; pK2 = 7,20; pK3 = 12,35 

O použitých indikátoroch acidobázických reakcií sú známe nasledujúce poznatky: 

Typ indikátora Interval pH farebnej zmeny Zmena sfarbenia 

Metyloranž (MO) 3,0 – 4,4 Červená – oranžová  

Tymolftaleín (TF) 9,3 – 10,5 Bezfarebná – modrá  

 

Pomôcky a chemikálie 

indikátorové roztoky metyloranže a tymolftaleínu s kvapkadlami,  

odmerné sklo (byreta, pipeta, odmerný valec); kadičky, lievik, titračné banky, 

odmerný roztok NaOH známej koncentrácie (asi 0,35 mol/l, presnú koncentráciu vám 

poskytne dozor v laboratóriu), roztok kyseliny chlorovodíkovej približnej koncentrácie. 

Porovnávací roztok dihydrogenfosforečnanu sodného s prídavkom indikátora 

metyloranže v titračnej banke – pre posúdenie odtieňa sfarbenia. 

 

  



Experimentálna úloha: 

Titráciami zistite zloženie dvoch vzoriek tlmivých roztokov   

Krok 1  Do titračnej banky pipetujte 5 ml vzorky, pridajte 25 ml deionizovanej vody 

a indikátor MO (2 kvapky). Zaznamenajte sfarbenie zmesi. Pridajte indikátor TF (10 

kvapiek). Zaznamenajte sfarbenie zmesi. Titrujte odmerným roztokom NaOH do 

postrehnutia príslušnej zmeny sfarbenia. Rozhodnite, či je potrebné, titrovať roztokom 

NaOH do postrehnutia ďalšej zmeny sfarbenia. Ak áno, vykonajte stanovenie. 

Ak je to potrebné urobte ďalší krok: 

Krok 2  Doplňte byretu a nastavte nulovú polohu. Do titračnej banky s roztokom po 

kroku 1 pridávajte po kvapkách roztok HCl do zmeny sfarbenia a pridajte ešte niekoľko 

kvapiek roztoku HCl. Zaznamenajte sfarbenie zmesi (sfarbenie 1 v príslušnej tabuľke). 

Titrujte roztokom NaOH do prvej zmeny sfarbenia a zaznamenajte spotrebu 

odmerného roztoku. Titrujte ďalej roztokom NaOH do druhej zmeny sfarbenia 

a zaznamenajte spotrebu odmerného roztoku.  

Zopakujte titrácie podľa potreby (minimálne trikrát). Nerobte však zbytočné 

experimenty. 

Výsledky experimentov zapíšte do odpoveďového hárku. Podľa skutočného zloženia 

vzoriek môžu niektoré časti tabuliek experimentálnych hodnôt v odpoveďovom hárku 

zostať nevyplnené. 

Z nameraných výsledkov určte – aké zložky obsahuje roztok, aké sú ich koncentrácie 

a vypočítajte pH dodaného (tlmivého) roztoku. (Ak neviete vzorec, požiadajte dozor, 

za danú časť výpočtov dostanete však len polovičné hodnotenie.) 

Riešte ďalšie úlohy v odpoveďovom hárku. 

 

Poznámky:  

a) Pri titrácii kyseliny fosforečnej do 1 stupňa je sfarbenie indikátora metyloranže vhodné 

kontrolovať pomocou porovnávacieho roztoku – malé množstvo NaH2PO4 sa rozpustí 

v deionizovanej vode a pridá sa niekoľko kvapiek indikátora. Tento porovnávací roztok pripraví 

dozor v laboratóriu.  

b) Postrehnutie vzniku sfarbenia tymolftaleínu na pozadí sfarbenia metyloranže je obtiažne. 

Vhodné je stitrovať vzorku len na tymolftaleín do postrehnutia sfarbenia jeho zásaditej formy 

a následne urobiť titráciu so zmesou indikátorov. Stitrovaný roztok si ponechajte ako 

porovnávací pre opakovanú titráciu. 

c) Pri výpočtoch zanedbajte vplyv iónovej sily, výsledky uveďte na zodpovedajúci počet 

desatinných miest. 

d) Pri výpočte pH príslušného tlmivého roztoku môžete požiadať o vzorec. Za riešenie úlohy 

získate proporcionálne znížený počet bodov. 

e) Roztoky hydroxidu sodného leptajú sklo (najmä zábrusy), preto po skončení práce dôkladne 

očistite byrety podľa pokynov dozoru v laboratóriu. 

  



PRAKTICKÁ ČASŤ – ORGANICKÁ SYNTÉZA  
Chemická olympiáda – kategória A – šk. rok 2017/2018 
Krajské kolo 
 
Samuel Andrejčák, Martin Putala 

 

Maximálne 15 bodov 
Doba riešenia: 150 minút 

 

Príprava kyseliny salicylovej z aspirínu 

V tomto kole bude Vašou úlohou pripraviť kyselinu salicylovú nasledujúcim postupom, 

a to kyslou hydrolýzou aspirínu (kyseliny 2-acetoxybenzoovej). 

 

Materiál a pomôcky: 

trecia miska, tĺčik, odmerný valec 50 ml, banka s okrúhlym dnom 50 ml a 100 ml, spätný 

chladič alebo rúrka so zábrusom, Büchnerov lievik alebo frita, odsávacia banka 

s manžetou, sklenená tyčinka, filtračný papier, nožnice, stojan, hadice, svorky, lapáky, 

kovový kruh, vodný alebo olejový kúpeľ, varič alebo magnetické miešadlo s ohrevom, 

varné kamienky (alebo magnetické miešadielko), ľadový kúpeľ (miska alebo kadička 

s ľadovou drťou), zdroj vákua (napr. vodná výveva), ochranné okuliare, ochranné 

rukavice, strička s destilovanou vodou, Pasteurova pipeta, teplomer 

 

Chemikálie 

chemikália, obal H-veta* P-veta* 

kyselina 2-acetoxybenzoová vo forme tabliet 
(Aspirín, Acylpyrín) 

302,315,319 

335 
261,305/351/338 

10% roztok kyseliny chlorovodíkovej 290, 314, 335 

260, 280 

303/361/353 

304/340/310 

305/351/338 

destilovaná voda, v označenej stričke alebo 
fľaši 

- - 

kyselina salicylová 302,318, 
280,301/312/330 

305/351/338, 310 

* - zdroj: karty bezpečnostných údajov na http://www.sigmaaldrich.com pre koncentrované látky 

  



Výstražné upozornenia (H-vety) 

H 290  Môže byť korozívny pre kovy. 

H 302  Škodlivý po požití. 

H 314  Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. 

H 315  Dráždi kožu.  

H 318  Spôsobuje vážne poškodenie očí. 

H 319  Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

H 335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 

 

Bezpečnostné upozornenia (P-vety a ich kombinácie) 

P 260  Nevdychujte prach/ dym/ plyn/ hmlu/ pary/ aerosóly 

P 280  Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 

  Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 

P 310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM 

alebo lekára. 

P 301/312/330 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ 

CENTRUM alebo lekára. Vypláchnite ústa. 

P 303/361/353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetko kontaminované časti 

odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. 

P 304/340/310 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne 

dýchať. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ 

CENTRUM alebo lekára. 

P 305/351/338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte  vodou. Ak 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo 

vyplachovaní. 

 

Postup: 

V trecej miske rozdrvte tablety aspirínu (acylpyrínu) s celkovým obsahom 1000 mg 

kyseliny 2-acetoxybenzoovej na jemný prášok. Tento prášok preneste do 100 ml banky 

s okrúhlym dnom spolu s varnými kamienkami alebo magnetickým miešadielkom, 

banku pripevníte na stojan a na varič alebo miešadlo nachystajte vodný kúpeľ, do 

ktorého banku ponorte tak, aby sa dnom nedotýkala. Pridajte 25 ml roztoku HCl (10%). 

Na banku nasaďte vzdušný chladič, spustite varič a kúpeľ zahrejte na teplotu 80°C. 

Kúpeľ udržujte pri tejto teplote, pričom pravidelne kontrolujte teplotu pomocou 

teplomera. Po prebehnutí hydrolýzy (asi 60 minút) nastane viditeľné tuhnutie reakčnej 

zmesi, potom ju zahrievajte ešte ďalších 10 minút. Následne vypnite zahrievanie a 



zmes nechajte voľne vychladnúť na laboratórnu teplotu. Pridajte 10 ml studenej vody 

a potom banku preneste do vodného kúpeľa s ľadom a nechajte kryštalizovať. Na 

odsávaciu banku nasaďte Büchnerov lievik alebo fritu, pripojte vodnú vývevu a za 

zníženého tlaku prefiltrujte vzniknutú kryštalickú látku. Zachytené kryštály premyte 

studenou vodou pokiaľ neprestane cítiť výraznú vôňu kyseliny octovej. Nechajte ich 10 

minút sušiť presávaním vzduchu. 

 

Rekryštalizácia produktu: 

Surový produkt preneste do 50 ml banky s okrúhlym dnom spolu s magnetickým 

miešadielkom alebo pridajte nové varné kamienky. Zostavte aparatúru na 

rekryštalizáciu. Cez chladič pridajte 25 ml vody, zapnite ohrev a priveďte roztok k varu. 

V prípade že sa tuhá látka celá nerozpustila, pridajte Pasteurovou pipetou menšie 

množstvo vody (2 ml) a nechajte zovrieť, takto pokračujte až do úplného rozpustenia 

tuhej látky. Odstavte ohrev, horúci roztok prefiltrujte cez skladaný filter, banku 

s filtrátom nechajte vychladnúť na laboratórnu teplotu a následne ju vložte do ľadového 

kúpeľa. Keď už nebudete pozorovať vypadávanie kryštálov, odsajte váš produkt na 

Büchnerovom lieviku (frite) cez odsávačku pod zníženým tlakom. Produkt nechajte pár 

minút sušiť presávaním vzduchu, preneste ho na dopredu odvážený filtračný papier a 

nechajte dosušiť státím na vzduchu. 

 

Poznámky 

Počas celej práce používajte ochranné okuliare! Ak nosíte vlastné okuliare, tie na 

ochranu Vašich očí postačia. Pri práci používajte tiež ochranné rukavice. Pri výpočtoch 

používajte nasledovné relatívne atómové hmotnosti: Ar(C) = 12, Ar(H) = 1, Ar(O) = 16. 

Výsledky uvádzajte na primeraný počet platných číslic. 

 

 

  



                        

Obrázok: Alternatívne aparatúry pre reakciu a kryštalizáciu. 

 
Úloha 1 (8 b) 

Uveďte hmotnosť získaného suchého produktu v mg. 

 
Úloha 2 (0,5 b) 

Vypočítajte teoretický výťažok produktu.  

 
Úloha 3 (1 b) 

Nakreslite reakčnú schému vami uskutočnenej reakcie a produkt pomenujte 

systémovým názvom.  

 
Úloha 4 (1,2 b) 

Nakreslite mechanizmus kyslej aj bázickej hydrolýzy kyseliny 2-acetoxybenzoovej.  

 
Úloha 5 (1 b) 

Keď zmiešame roztok kyseliny salicylovej s roztokom železitej soli, môžeme pozorovať 

vznik tmavomodrého až fialového komplexu. Napíšte vyrovnanú rovnicu vzniku tohto 

komplexu a nakreslite jeho štruktúru. 



Úloha 6 (0,5 b) 

Z daného NMR spektra môžeme vidieť, že chemický posun pre vodík hydroxylovej 

skupiny je nezvyčajne vysoký. Vysvetlite tento posun na základe štruktúry kyseliny 

salicylovej.  

Úloha 7 (1,7 b) 

Nakreslite štruktúrny vzorec produktu tejto reakcie (C2H3ClO) a napíšte jej 

mechanizmus. 

 

 
Úloha 8 (1,1 b) 

Vysvetlite funkciu pyridínu v reakcii. 
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