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

 

Maximálne 40 bodov  
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 

 

 

Úloha 1 (18,676 pb)  

Príprava akva-bis(aminoacetáto)meďnatého komplexu [Cu(H2O)(NH2CH2COO)2] 

Akva-bis(aminoacetáto)meďnatý komplex, ktorý budete pripravovať, má na 

centrálnom atóme CuII naviazané ako ligandy molekulu vody a dva anióny kyseliny 

aminooctovej. Kryštalizuje vo forme modrých ihličiek.  

Priebeh chemickej reakcie môžeme znázorniť rovnicou: 

CuSO4  +  2 NH2CH2COOH  +  2 KOH     

  [Cu(H2O)(NH2CH2COO)2]  +  K2SO4  +  H2O 
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a) Výpočet potrebného množstva kyseliny aminooctovej NH2CH2COOH 

Vypočítajte hmotnosť kyseliny aminooctovej potrebnej na prípravu 2,0 g akva-

bis(aminoacetáto)meďnatého komplexu a objem vody potrebný na rozpustenie 

kyseliny aminooctovej, aby ste získali roztok so zložením w(NH2CH2COOH) = 0,10. 

Skôr, ako začnete pripravovať produkt, nechajte si výsledok skontrolovať 

pedagogickému dozoru. V prípade, že váš výpočet bol nesprávny alebo ste úlohu 

nevedeli vyriešiť, pedagogický dozor vám na požiadanie poskytne správnu odpoveď 

(samozrejme, bez bodového zisku), aby ste mohli pokračovať v práci.  

 

b) Príprava akva-bis(aminoacetáto)meďnatého komplexu 

Pracovný postup: 

Na hodinovom sklíčku odvážte vypočítané množstvo kyseliny aminooctovej. 

Odmerným valcom odmerajte vypočítané množstvo destilovanej vody, prelejte do 

kadičky a rozpustite v nej odváženú kyselinu aminooctovú. K roztoku kyseliny 

aminooctovej pridajte 8,0 cm3 roztoku síranu meďnatého (w = 0,15) a výsledný 

modrofialový roztok zohrejte do varu. Po malých dávkach za stáleho miešania 

sklenou tyčinkou pridávajte k nemu 21,0 cm3 roztoku hydroxidu draselného 

(w = 0,05).  

Získaný roztok mierne povarte 5 min. Horúci roztok prelejte do kryštalizačnej 

misky a nechajte vychladnúť. Kým roztok chladne, pripravte si filtračnú aparatúru. 

Vylúčené kryštáliky prefiltrujte cez hladký filter. Kvapalinu nechajte všetku odtiecť, 

potom kryštáliky rýchlo premyte asi 20 cm3 studenej vody. Kvapalinu nechajte opäť 

všetku odtiecť. Filter s produktom vyberte, roztiahnite ho, preklopte na hodinové 

sklíčko (filtračným papierom smerom hore) a filtračný papier opatrne stiahnite. 

Produkt nechajte voľne sušiť na hodinovom sklíčku. Kým sa produkt suší, riešte 

úlohy 2 a 3. 

 

 

Úloha 2 (12,006 pb)  

Reakcie železnatých a zinočnatých solí s amoniakom 

Pred sebou máte dve neoznačené skúmavky s bezfarebným a zeleným 

roztokom. Jeden z nich je roztok síranu železnatého, druhý je roztok síranu 

zinočnatého. Napíšte elektrónovú konfiguráciu atómov FeII a ZnII a na základe nej 

roztoky identifikujte. 
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Do každej skúmavky pridajte kvapku koncentrovaného roztoku amoniaku. 

Opatrne obsah skúmavky pretrepte a pozorujte, či nastali nejaké zmeny. Svoje 

pozorovania zapíšte do odpoveďového hárku. Potom pridávajte po kvapkách ďalej 

roztok amoniaku (asi 0,5 cm3 – približne polovicu Pasteurovej pipety), opäť opatrne 

pretrepte a zapíšte svoje pozorovania. Obe skúmavky nechajte stáť asi 5 minút, 

počas čakania ich niekoľkokrát pretrepte a pozorujte, či sa ich obsah zmenil. 

S roztokom amoniaku pracujte v digestore! 

Na základe vašich pozorovaní napíšte rovnice chemických reakcií, ktoré prebehli. 

 

 

Úloha 3 (8,004 pb)  

Chlorid hexaamminnikelnatý vzniká reakciou roztoku chloridu nikelnatého 

s dostatočným množstvom roztoku amoniaku.  

a) Napíšte stechiometrický zápis, úplný iónový zápis a skrátený iónový zápis 

rovnice chemickej reakcie prebiehajúcej vo vodnom roztoku.  

b) Vypočítajte hmotnosť chloridu hexaamminnikelnatého, ktorý vznikne 

z 6,5 g hexahydrátu chloridu nikelnatého. 

c) Vypočítajte objem roztoku amoniaku (w = 0,25) potrebného na túto 

reakciu.  

 

 

Úloha 4 (1,334 pb)  

Poumývajte všetky použité pomôcky a poupratujte svoje pracovné miesto.  

 

 

Údaje o niektorých zlúčeninách, ktoré sú potrebné pre výpočty: 

Molárna hmotnosť akva-bis(aminoacetáto)meďnatého komplexu je 229,675 g mol–1, 

molárna hmotnosť kyseliny aminooctovej je 75,068 g mol–1, molárna hmotnosť 

chloridu nikelnatého je 129,616 g mol–1, molárna hmotnosť vody je 18,015 g mol–1, 

molárna hmotnosť amoniaku je 17,031 g mol–1, hustota 25,0 % roztoku amoniaku je 

1,0502 g cm–3.  

 

 


