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PRAKTICKÉ ÚLOHY Z ANALYTICKEJ CHÉMIE 
Chemická olympiáda – kategória A – 46. ročník – školský rok 2009/2010 
Celoštátne kolo 
 
Pavol Tarap čík 
Ústav analytickej chémie, FCHPT STU, Bratislava 
 

 
Hodnotenie: 25 bodov  
Doba riešenia: 180 minút  
 

Úvod 

V tomto experimente preskúmate reakčnú kinetiku oxidácie jodidov peroxidom 

vodíka v kyslom prostredí s konštantnou aciditou: 

                                    H2O2 + 2 I– + 2 H+ →  I2 + 2 H2O                   (1) 

Budete merať rýchlosť tejto reakcie a jej závislosť od koncentrácie peroxidu vo-

díka a koncentrácie jodidových iónov.  

 

Princíp 

Reakčnú rýchlosť ovplyvňuje koncentrácia reaktantov, teplota a prítomnosť ka-

talyzátora.  

Rýchlosť reakcie sa vyjadruje ako zmena koncentrácie niektorej zo zúčastne-

ných látok za jednotku času. V tomto prípade môže byť reakčná rýchlosť vyjadrená 

napríklad ako zmena koncentrácie peroxidu vodíka: 

2 2
2 2

(H O )
= (H O ) (I )m nc

v k c c
t

−∆=
∆  

kde  

v = reakčná rýchlosť, 

k = rýchlostná konštanta,  

m = poriadok reakcie vzhľadom na koncentráciu peroxidu vodíka, 

n = poriadok reakcie vzhľadom na koncentráciu jodidových iónov. 

 

Na určenie rýchlosti skúmanej redoxnej reakcie 1 využijeme reakciu tiosírano-

vých iónov s jódom (reakcia 2), ktorý je produktom reakcie 1. Táto reakcia prebieha 

súčasne s reakciou 1, je rýchla a spotrebuje sa v nej všetok I2 ihneď, ako sa vytvorí 
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reakciou 1. Tým sa zabráni zmene sfarbenia roztoku na modro, čo je dôsledok reak-

cie vznikajúceho I2 so škrobovým indikátorom. Keď sa všetok tiosíran spotrebuje, 

vznik ďalšieho I2 spôsobí zmenu sfarbenia roztoku. Pretože stechiometrický pomer 

látkových množstiev tiosíranu a peroxidu vodíka je známy (2 : 1) a je známe aj po-

čiatočné množstvo tiosíranu, vieme určiť množstvo peroxidu vodíka spotrebované 

v redoxnej reakcii 1 počas reakcie tiosíranu s jódom. Toto konštantné množstvo zre-

aguje v čase, ktorý závisí od reakčných podmienok a teda meraním času do objave-

nia sa modrého sfarbenia reakčnej zmesi môžeme určiť reakčnú rýchlosť ako funkciu 

zloženia reakčnej sústavy. 

 

Chemikálie: 

- roztok KI s presne známou koncentráciou, 

- roztok Na2S2O3 s presne známou koncentráciou,  

- roztok H2O2, ktorý získate doplnením banky na 1000 cm3. Koncentrácia H2O2 

v roztoku je približne 0,1 mol dm-3 a jeho presnú koncentráciu musíte určiť tit-

ráciou. 

- roztok HCl, c(HCl) = 1 mol dm-3,  

- roztok KI, c(KI) = 1 mol dm-3, 

- škrobový indikátor, 

- roztok H2SO4, c(H2SO4) = 4 mol dm-3, 

- katalyzátor - roztok molybdénanu amónneho (1 mol dm-3). 

 

Určenie presnej koncentrácie roztoku peroxidu vodíka 

Postup 

K 20,00 cm3 (alebo 25,00 cm3) vzorky roztoku peroxidu vodíka pridajte  

10 cm3 roztoku kyseliny sírovej, 6 cm3 roztoku KI a 3 kvapky roztoku molybdénanu 

amónneho. Pripravený roztok stitrujte roztokom tiosíranu s presnou známou koncen-

tráciou (s hodnotou asi 0,2 mol dm-3). Meranie podľa potreby opakujte.  

 

Meranie kinetiky reakcie 

V tomto experimente urobíte šesť meraní. V prvých troch meraniach budete  

v reakčnej zmesi udržiavať konštantnú koncentráciu peroxidu vodíka c(H2O2) a bude-

te meniť koncentráciu jodidových iónov c(I–), vo štvrtom až šiestom meraní budete  
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udržiavať konštantnú koncentráciu jodidových iónov a meniť koncentráciu H2O2. To 

umožní určiť rýchlostnú konštantu. Vynesením grafickej závislosti [log v] oproti  

[log c(H2O2)] (pri konštantnej koncentrácii I–) môžete určiť hodnotu m, t. j. poriadok 

reakcie vzhľadom na reaktant H2O2. Podobne možno z grafickej závislosti [log v] 

oproti [log c(I–)] (pri konštantnej koncentrácii H2O2) určiť poriadok reakcie n vzhľadom 

na reaktant I–.  

 

Postup  

 Objemy roztokov sú pre experimenty s poradovým číslom 1 až 3 uvedené v ta-

buľke 1A. Pre daný experiment vypočítajte potrebný objem vody a hodnotu doplňte 

do tab. 1A. Pred prípravou roztokov si najprv prečítajte nižšie uvedené upozornenie. 

Pri príprave roztokov postupujte nasledovne: 

Do 400 cm3 kadičky pridajte postupne roztoky (1) až (4). Odmerajte vypočítaný 

objem vody a pridajte ho do roztoku v kadičke. Roztok v kadičke pomiešajte tyčinkou. 

Nakoniec pridajte do roztoku v kadičke naraz celý roztok H2O2 a roztok pomiešajte 

tyčinkou. Čas reakcie začnite merať ihneď po pridaní H2O2. Roztok v priebehu expe-

rimentu už nemiešajte. Zastavte meranie času, keď sa v roztoku objaví modré sfar-

benie. Nameraný čas pre daný experiment zaznamenajte do tabuľky 2A 

v odpoveďovom hárku. 

Objemy roztokov pre experimenty s poradovým číslom 4 až 6 sú uvedené v ta-

buľke 1B. Pre daný experiment vypočítajte potrebný objem vody a hodnotu doplňte 

do tab. 1B. Pri príprave roztokov postupujte nasledovne: 

Do 400 cm3 kadičky pridajte postupne roztoky (1) až (4). Ďalej postupujte ako je 

uvedené v postupe pri pokusoch 1 až 3. Nameraný čas pre daný experiment zazna-

menajte do tabuľky 2B v odpoveďovom hárku. 

 

 

UPOZORNENIE 

Objem roztokov s presne známou koncentráciou tiosíranu sodného a jodidu 

draselného dávkujte byretami, objem HCl a H2O odmerajte odmerným valcom, indi-

kátorový roztok pridajte delenou pipetou. Peroxid sa musí pridať naraz, preto 

v prípade potreby najprv odmerajte jeho objem odmerným valcom do samostatnej 

kadičky, z ktorej ho potom prelejete naraz do pripravenej reakčnej zmesi. 
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Tabuľka 1A.   Objemy roztokov pre experimenty s konštantnou koncentráciou H2O2 a          

premenlivou koncentráciou KI. 
 
  

Objemy roztokov v cm3 
 
 

Potrebný 
objem H2O 

Por. 
číslo Na2S2O3

 

(1) 
KI 
(2) 

HCl 
(3) 

Škrob 
(4) 

 

H2O2 
Celkový objem 

výsledného roztoku 

1 7 10  60  5   50  150  

2 7 3  60  5   50  150  

3 7 1  60  5   50  150  

 
 
 
Tabuľka 1B.   Objemy roztokov pre experimenty s konštantnou koncentráciou KI a 

premenlivou koncentráciou H2O2. 
 
  

Objemy roztokov v cm3 
 
 

Potrebný 
objem H2O 

Por. 
číslo Na2S2O3

 

(1) 
KI 
(2) 

HCl 
(3) 

Škrob 
(4) 

 

H2O2 
Celkový objem 

výsledného roztoku 

4 7 5 60  5   50  150  

5 7 5  60  5   25  150  

6 7 5  60  5   10  150  

 
 
Úlohy 

Upozornenie 

Spôsob riešenia a výsledky uvádzajte v odpoveďovom hárku.  

 

1. Určte presnú koncentráciu peroxidu vodíka v roztoku. Výpočty a výsledky uveď-

te v odpoveďovom hárku.  

2. Doplňte hodnoty objemov vody v tabuľkách 1A a 1B. 

3. Vypočítajte hodnoty koncentrácií KI a H2O2 a zapíšte ich do tabuliek 2A a 2B. 
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4. Urobte kinetický experiment. Výsledky merania reakčného času zapíšte do ta-

buliek 2A a 2B v odpoveďovom hárku. 

5. Nakreslite graf A vyjadrujúci závislosť prevrátenej hodnoty reakčného času 1 / t 

od koncentrácie H2O2 v reakčnej zmesi.  

6. Nakreslite graf B vyjadrujúci závislosť prevrátenej hodnoty reakčného času 1 / t 

od koncentrácie KI v reakčnej zmesi.  

____________________  

 
Kópie odpoveďových hárkov dostanete späť pri záverečnom vyhodnotení súťa-

že. Doma dokončite vyhodnotenie experimentu. Vašou úlohou bude na základe 

vhodných vzťahov a grafov:    

-  doplniť tabuľky 3A a 3B, 

-  zistiť pomocou vhodných grafov poriadok reakcie m a n pre zodpovedajúce reak-

tanty, 

-  vypočítať rýchlostnú konštantu reakcie. 

 

 Úspešní riešitelia postupujúci do sústredenia pred MChO odovzdajú  druhú časť 

vyhodnotenia experimentu na začiatku sústredenia a započíta sa im do hodnotenia.  

____________________ 
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Odpove ďový hárok:                                             Meno: 

 
1. Určenie presnej koncentrácie roztoku peroxidu vodíka: 
Spotreby pri titrácii:   
                                   V1 = 

 V2 = 

 V3 = 

     priemerná spotreba V = 
 
 
Chemické rovnice: 
 
 
Výpočet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presná koncentrácia H2O2: 
 
 
 
 
Meranie kinetiky reakcie jodidu s peroxidom vodíka (I) 
 
Tabuľka 2A: 
Por. 
č. 

c(H2O2) 
(mol dm-3) 

c(KI) 
(mol dm-3) 

Čas t 
[ s ] 

1/t 
[s-1] 

1 
    

2 
    

3 
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Tabuľka 2B: 
Por. 
č. 

c(H2O2) 
(mol dm-3) 

c(KI) 
(mol dm-3) 

Čas t 
[ s ] 

1/t 
[s-1] 

4 
    

5 
    

6 
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PRAKTICKÁ ČASŤ – ORGANICKÁ SYNTÉZA 
Chemická olympiáda – kategória A – 46. ročník – školský rok 2009/2010 
Celoštátne kolo 
 
Martin Putala, Anna Kicková  
Katedra organickej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského 
v Bratislave 
 

Maximálne 15 bodov 
Doba riešenia: 150 minút  
 

Acetylácia anizolu 

Materiál a chemikálie:  slzovité banky 50 ml 2 ks, zátka, magnetické miešadlo a 

magnetické miešadielko, chlórkalciový uzáver, kadičky 50 ml 3 ks, Petriho miska, 

oddeľovací lievik, odmerný valec 25 ml 2 ks, Pasteurove pipety 2 ks, savička, skle-

nená tyčinka, filtračný lievik, filtračný papier, Liebigov chladič, teplomer, skúmavka, 

ľad, ľadový kúpeľ, olejový kúpeľ, lyžička, ochranné okuliare, hadice, svorky, lapáky, 

stojany, anizol, acetylchlorid, AlCl3, suchý dichlórmetán v skúmavke, dichlórmetán, 

nasýtený roztok NaHCO3, nasýtený roztok NaCl, bezvodý Na2SO4, strička 

s acetónom, hexán : etyl-acetát 5:1, silufolová platnička, kapilára, ceruzka, pravítko, 

pinzeta. 

 

Postup: 

 Do 50 ml banky s 1,00 g anizolu (metoxybenzénu) a magnetickým miešadiel-

kom pridajte 12 ml suchého dichlórmetánu a na banku nasaďte chlórkalciový uzáver. 

Banku umiestnite do ľadového kúpeľa. Do banky pridajte zo skúmavky 0,75 ml  

acetylchloridu, skúmavku vypláchnite 3 ml suchého dichlórmetánu a na banku na-

saďte naspäť chlórkalciový uzáver. Obsah banky nechajte miešať 5 minút v ľadovom 

kúpeli. Potom do banky v priebehu 15 minút po malých častiach pridávajte 1,42 g 

chloridu hlinitého za stáleho miešania a chladenia tak, že nadvihnete chlórkalciový 

uzáver, prisypete malé množstvo AlCl3 zo skúmavky nasadíte naspäť chlórkalciový 

uzáver na banku a skúmavku s AlCl3 dobre uzavrete (!), lebo AlCl3 je hygroskopický. 

 Poznámka: Počas pridávania AlCl3 dochádza k vývoju plynného chlorovodíka 

z reakčnej zmesi.  
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 Odstráňte ľadový kúpeľ a pokračujte v miešaní reakčnej zmesi pri laboratórnej 

teplote ešte 30 minút. Reakčnú zmes potom po častiach vylejte do kadičky, v ktorej 

ste si vopred pripravili zmes 10 g ľadu a 15 ml nasýteneho roztoku  NaHCO3 (pozor 

pení!). Nakoniec banku opláchnite ešte malým množstvom dichlórmetánu (asi 1 ml) 

a obsah kadičky nechajte miešať, kým sa ľad úplne nerozpustí.  

 Poznámka: Z kadičky vyberte magnetické miešadielko pomocou magnetickej 

tyčinky, ktorú si vypýtajte od dozoru. Miešadielko a banku umyte acetónom zo strie-

kačky a nechajte usušiť, budete ich ešte neskôr potrebovať.  

Obsah kadičky prelejte do oddeľovacieho lievika, oddeľte organickú vrstvu do 

ďalšej kadičky. (Dichlórmetán má väčšiu hustotu ako voda.) Vodnú vrstvu 

v oddeľovacom lieviku extrahujte 10 ml dichlórmetánu, pričom priebežne uvoľňujte 

tlak vznikajúci v oddeľovacom lieviku. Organické vrstvy spojte a extrahujte dvakrát 

nasýteným roztokom NaCl. Na každú extrakciu použite 15 ml roztoku NaCl. Oddele-

nú organickú vrstvu potom vysušte bezvodým síranom sodným. Obsah kadičky pre-

miešajte sklenenou tyčinkou, prikryte Petriho miskou a nechajte pár minút sušiť.  

Poznámka: Do banky vložte magnetické miešadielko. Predtým sa presvedčte 

sa, že banka aj miešadielko sú suché! Banku s miešadielkom v prítomnosti dozoru 

odvážte. Zapísanú hodnotu ich hmotnosti si nechajte podpísať dozorom. 

Sušidlo odfiltrujte a filtrát zachytávajte do vopred odváženej banky 

s miešadielkom. Kadičku a sušidlo nakoniec ešte premyte malým množstvom  

dichlórmetánu (1 – 2 ml).  

Poznámka: Z banky s filtrátom odoberte pipetkou malé množstvo vzorky 

a naneste ju na TLC platničku – pozri: Tenkovrstvová chromatografia (TLC). 

Banku s filtrátom upevnite do stojana, nasaďte na ňu Liebigov chladič (prívod 

vody proti smeru toku kondenzovanej kvapaliny, vzostupne) s druhou bankou upev-

nenou do lapáka v svorke na druhom stojane a nakoniec do chladiča upevníme tep-

lomer. Banku s filtrátom ponorte do olejového kúpeľa oddestilujte dichlórmetán. 

Poznámka: Teplota varu dichlórmetánu je 40 °C. Na magnetick om miešadle 

nastavte teplotu zahrievania na 200 °C a zapnite mi ešanie. Kvôli urýchleniu destilá-

cie hrdlo banky s chladičom môžete obaliť kúskom alobalu. Po začatí destilácie zníž-

te teplotu zahrievania na magnetickom miešadle na 150 °C. 

Destiláciu ukončite keď teplota na teplomeri začne klesať pod hodnotu teploty 

varu dichlórmetánu. Aparatúru ešte za horúca rozoberte, banku s destilačným  

zvyškom zdvihnite nad olejový kúpeľ (olej z povrchu banky nechajte odkvapkať do 



 10 

kúpeľa), dôkladne ju utrite papierovým obrúskom od zvyškov oleja a upevnenú 

v lapáku ju otočte o 90° (zo zvislej polohy do vodorovnej), aby z nej ešte vyprchali 

zvyšky dichlórmetánu. 

Poznámka: Magnetické miešadielko z banky nevyberajte!!! 

Banku s destilačným zvyškom a miešadielkom uzavrite, označte štartovým číslom 

a odovzdajte dozoru. 

 

Tenkovrstvová chromatografia (TLC): 

Na TLC platničku narysuje ceruzkou 1 cm od spodného okraja opatrne čiaru, 

aby sa nepoškodil jej povrch (obr. a). Pipetkou naneste vzorku vašej reakčnej zmesi 

(číslo 1) a anizolu (číslo 2), ktorého vzorku si vypýtajte od dozoru (obr. b). 50 ml ka-

dičku použite ako vyvíjaciu komôrku. Nalejte do nej zmes hexán : etyl-acetát (5 : 1) 

do výšky 0,5 cm, platničku opatrne pinzetou vložte do komôrky a zakryte ju Petriho 

miskou. Keď rozpúšťadlo vystúpi asi 1 cm pod horný okraj, platničku vyberte z ko-

môrky a čiarou označte, pokiaľ vystúpilo rozpúšťadlo (obr c). Platničku nechajte sa-

movoľne usušiť. Na vizualizáciu použite UV lampu. Vyznačte okraje škvŕn reaktantu 

a reakčnej zmesi. Pre každú látku vypočítajte jej RF hodnotu podľa vzťahu: 

 

 

 

 

Na vyvolanú platničku napíšte ceruzkou štartovné číslo a odovzdajte ju dozoru. 

Ar(C) = 12,    Ar(H) = 1,    Ar(O) = 16. 

Poznámky: 

- Pri práci dôsledne používajte ochranné okuliare. Ak nosíte vlastné okuliare, tie na 

ochranu Vašich očí postačia. 

- Výsledky uvádzajte na primeraný počet platných číslic. 
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- Hodnotenie: Správne vyvolaná TLC platnička a čistý produkt podľa TLC  

(0,5 + 0,8 b). 

 
Úloha 1     (5,5 b)  

Uveďte hmotnosť získaného produktu v g. 

 

Úloha 2     (1,5 b)  

a) Napíšte vzorec produktu (vzorce produktov) a pomenujte ho (ich) systémovým 

substitučným názvom. 

b) Napíšte mechanizmus (postupnosť elementárnych krokov) acetylácie anizolu. 

 

Úloha 3     (0,7 b)   

a) Vypočítajte teoretický výťažok produktu v g. 

b) Vypočítajte experimentálny výťažok produktu v %. 

 

Úloha 4     (1,6 b)  

a) Uveďte RF hodnoty pre anizol a produkt. 

b) Zdôvodnite rozdiel v RF hodnotách anizolu a produktu, ak nosičom na TLC plat-

ničke je silikagél (oxid kremičitý). 

 

Úloha 5     (1,0 b)  

a) Prečo musí byť dichlórmetán použitý pri reakcii suchý a reakciu treba uskutočniť 

bez prístupu vlhkosti? 

b) Na sušenie dichlórmetánu sa používa bezvodý chlorid vápenatý. Prečo na suše-

nie dichlórmetánu nie je vhodný sodík (ako napr. pri sušení toluénu alebo éteru)? 

Zdôvodnite návrhom reakcie dichlórmetánu so sodíkom. 

 

Úloha 6     (1,2 b)  

Ktorou extrakciou získate viac látky: jednou extrakciou s 20 ml dichlórmetánu ale-

bo dvoma extrakciami s 10 ml dichlórmetánu? Zdôvodnite výpočtom, ak ste použili 

20 ml vodného roztoku látky A obsahujúcej 1,0 g tejto látky. Rozdeľovací koeficient 

medzi dichlórmetán a vodu je 5,0. 
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Úloha 7      (1,0 b) 

Friedelova-Craftsova acetylácia prebieha s nitrobenzénom ťažko. Navrhnite  

postup, ako by ste z benzénu pripravili 1-(nitrofenyl)etanón. Ktorý regioizomér pred-

nostne vznikne? 

 

Úloha 8     (1,2 b)  

Friedelova-Craftsova reakcia je vhodná metóda (po následnej redukcii) na prípra-

vu alkylovaných derivátov benzénu, v ktorých je alkyl nerozvetvený. (Alkylované   

deriváty benzénu s rozvetveným alkylom sa ťažšie biologicky odbúravajú.) Navrhnite 

prípravu kyseliny 4-dodecylbenzénsulfónovej (detergentu) z benzénu, kyseliny dode-

kánovej a ďalších potrebných činidiel.                                                                           

____________________ 

 

 

 

 


