
POZNÁMKY K PRÍPRAVE PRAKTICKEJ ČASTI  
Chemická olympiáda – kategória C – 54. ročník – šk. rok 2017/2018 
 
Krajské kolo  
 
Mária Linkešová  
 

Maximálne 40 bodov (b), resp. 60 pomocných bodov (pb)  
 
Pri prepočte pomocných bodov pb na konečné body b treba použiť vzťah:  
body (b) = pomocné body (pb)   0,667   
Doba riešenia: 120 minút 

 

Pomôcky: 

2 kadičky (100 cm3, 150 cm3), 2 skúmavky, varič alebo plynový kahan, 

trojnožka, sieťka, zápalky, filtračný papier, nožnice, odmerný valec (25 cm3), sklená 

tyčinka, hodinové sklíčko, filtračný lievik, kryštalizačná miska, laboratórny stojan, 

filtračný kruh, krížová svorka, striekačka na destilovanú vodu, kvapkadlo (Pasteurova 

pipeta), plastová lyžička, technické váhy, digestor 

 

Reaktanty:  

kyselina aminooctová (glycín, NH2CH2COOH), roztok síranu meďnatého 

w(CuSO4) = 0,15, roztok hydroxidu draselného w(KOH) = 0,05, koncentrovaný roztok 

amoniaku w(NH3) = 0,25, roztok síranu zinočnatého c(ZnSO4) = 0,5 mol dm–3, roztok 

síranu železnatého c(FeSO4) = 0,5 mol dm–3, destilovaná voda 

 

Spotreba reaktantov na jedného súťažiaceho:  

1,31 g kyseliny aminooctovej, 8,0 cm3 roztoku CuSO4 (w = 0,15), 21 cm3 roztoku 

KOH (w = 0,05), 5 cm3 roztoku ZnSO4 (c = 0,50 mol dm–3), 5 cm3 roztoku 

(NH4)2FeSO4 (c = 0,50 mol dm–3), 0,5 cm3 koncentrovaného roztoku NH3  

 

Príprava roztokov: 

100 g roztoku CuSO4, w(CuSO4) = 0,15: 76,6 cm3 vody + 23,4 g CuSO4·5H2O  

100 g roztoku KOH, w(KOH) = 0,05: 94,5 cm3 vody + 5,5 g KOH (granulovaný 

hydroxid sodný obsahuje určité množstvo vody z výroby, preto pri príprave jeho 

roztokov treba navážiť o 10 % viac oproti vypočítanému teoretickému množstvu) 

100 cm3 roztoku ZnSO4, c(ZnSO4) = 0,50: 14,4 g ZnSO4·7H2O doplniť do 100 cm3 

vodou 
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100 cm3 roztoku FeSO4, c(FeSO4) = 0,50: 19,6 g (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O doplniť do 

100 cm3 vodou 

Pri príprave roztokov ZnSO4 a FeSO4 treba vodu okysliť kvapkou koncentrovanej 

H2SO4. 

 

Informácie o vetách P a H pre použité reaktanty  

NH2CH2COOH – nemá žiadne obmedzenia vetami P a H 

CuSO4 (vodný roztok) – H: 411 

KOH (vodný roztok) – P: 273; H: 290; 314 (w > 0,05), H 315 (0,005 ≤ w < 0,02), 318 

(w > 0,02) 

NH3 (vodný roztok) – P: 273, 280, 301 + 330 + 331, 305 + 351 + 338, 308 + 310; H – 

290, 314, 335, 400 

ZnSO4 (vodný roztok) – P: 273, 280, 305 + 351 + 338, 337 + 313; H: 319, 411 

(NH4)2Fe(SO4)2 (vodný roztok) – P: 234, 390; H: 290 

Vety P: 

234 – Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe. 

273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 

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

301 – Po požití: 

305 – Po zasiahnutí očí: 

308 – PO expozícii alebo podozrení z nej: 

310 – Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára. 

313 – Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 

330 – Vypláchnite ústa. 

331 – Nevyvolávajte zvracanie. 

337 – Ak podráždenie očí pretrváva: 

338 – Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo 

vyplachovaní. 

351 – Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. 

390 – Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám. 

Vety H: 

290 – Môže byť korozívna pre kovy. 

314 – Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. 
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315 – Dráždi kožu. 

318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí. 

319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 

400 – Veľmi toxický pre vodné organizmy. 

411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 


