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ÚLOHY Z TECHNOLOGICKÝCH VÝPOČTOV (I) 
Chemická olympiáda – kategória EF – úroveň E – 46. ročník  
Školský rok 2009/2010 
Celoštátne kolo 
 
Ľudmila Glosová 
Stredná odborná škola, Nováky 
 
Maximálne 15 bodov 
Doba riešenia: 60 minút 
 

Úloha 1     (11 b)  

Kyselina citrónová , označovaná ako E 330, sa v potravinách používa ako 

okysľujúci prostriedok. Zabraňuje rastu baktérií, plesní a kvasiniek, v tukoch pôsobí 

ako antioxidant. Je súčasťou nášho metabolizmu, cyklu kyseliny citrónovej tzv. Kreb-

sovho cyklu. Ľahko vytvára komplexy – citráty kovov, preto sa s výhodou dá používať 

aj na odstraňovanie vodného kameňa. Priemyselne sa vyrába z citrónovej šťavy ale-

bo fermentačným spôsobom pomocou plesne rodu Aspergillus niger.  

Vrstva vodného kameňa (CaCO3) usadeného na dne kotla má hrúbku  

3,00 mm. Pri jeho odstraňovaní sme vyskúšali reakciu s kyselinou citrónovou 

a octom. Kotol má vnútorný priemer kruhového dna 150 cm.  

  Zapíšte chemickou rovnicou reakcie oboch kyselín s vodným kameňom 

a vypočítajte: 

a) hmotnosť vodného kameňa (v gramoch) usadeného na dne kotla ako  

CaCO3, 

b) objem (v dm3) 8 % octu, ktorý treba použiť na odstránenie vodného kameňa, 

c) hmotnosť čistej kyseliny citrónovej a hmotnosť 20 % roztoku kyseliny citrónovej, 

ktorými možno odstrániť to isté množstvo vodného kameňa, 

d) ktorá z týchto chemikálií je cenove výhodnejšia pri odstraňovaní vodného kame-

ňa.  

Cena 1 litra 8 % octu je 0,38 € a cena 50 g kryštalickej kyseliny citrónovej je 0,26 

€.  

M(kys.octová) = 60,05 g mol-1 

M(kys.citrónová) = 210,14 g mol-1 

M(CaCO3) = 100,087 g mol-1, ρ(CaCO3) = 2,8 g cm-3 

ρ(kys.octová, 8 %) = 1,0097 g cm-3 
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Úloha 2    (4 pb)  

Vodný kameň usadený na dne oceľového kotla kladie prestupu tepla vedením 

určitý odpor. Vypočítajte, koľkokrát sa zväčší odpor proti prestupu tepla, ak sa na dne 

kotla kruhového tvaru s vnútorným priemerom 150 cm utvorí 3 mm vrstva vodného 

kameňa. Hrúbka steny kotla je 5 mm. Koeficient tepelnej vodivosti ocele λ = 45 W m-

1 K-1 a vodného kameňa λ = 1,5 W m-1 K-1. 

 

____________________ 
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ÚLOHY ZO VŠEOBECNEJ A FYZIKÁLNEJ CHÉMIE (I) 
Chemická olympiáda – kategória EF – úroveň E – 46. ročník  
Školský rok 2009/2010 
Celoštátne kolo 
 
Iveta Ondrejkovi čová  
Oddelenie anorganickej chémie, Ústav anorganickej chémie, technológie a materiá-
lov, FCHPT STU, Bratislava 
 
Maximálne 15 bodov 
Doba riešenia: 80 minút     
 

Úloha 1     (6,5 b) 

 Pôsobením horúceho vodného roztoku kyseliny sírovej na ortuť vzniká roztok 

síranu ortuťného a plynný oxid siričitý, pričom v reakčnej sústave musí byť nadbytok 

ortuti. 

Napíšte: 

a) uvedenú chemickú rovnicu v stavovom tvare bez stechiometrických koeficientov, 

b) vyznačte oxidačné čísla všetkých atómov, ktoré zmenili svoje oxidačné čísla v 

priebehu chemickej reakcie,  

c) vyriešte stechiometrické koeficienty a doplňte ich do rovnice. 

 

Úloha 2     (4 b) 

 Dusík tvorí viacero oxidov, v ktorých atóm dusíka nadobúda oxidačné čísla I až 

V. Vyberte si z nich štyri oxidy s rôznymi oxidačnými atómu dusíka a napíšte: 

a) vzorce a názvy vybraných oxidov dusíka a vyznačte oxidačné číslo atómu dusíka 

v každom vzorci oxidu, 

b) úplné zápisy elektrónovej konfigurácie atómov dusíka v štyroch vybraných oxi-

doch. 

 

Úloha 3     (4,5 b)  

 Roztok síranu draselného sme pripravili tak, že do 22,00 g roztoku síranu dra-

selného s hmotnostným zlomkom w(K2SO4) = 0,130 sme pridali 1,33 g tuhého síranu 

draselného.  

 Vypočítajte hmotnostný zlomok síranu draselného v pripravenom roztoku.  

____________________ 
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ÚLOHY Z ANALYTICKEJ CHÉMIE 
Chemická olympiáda – kategória EF – úrovne E aj F – 46. ročník  
Školský rok 2009/2010 
Celoštátne kolo 
 
Martina Gánovská   
Stredná odborná škola, Svit 
 
 
Maximálne 10 bodov            
Doba riešenia: 40 minút  
 
 

Úloha 1     (1,25 b) 

Vo vzorke odpadovej vody z garbiarní predpokladali pracovníci vodohospodár-

skeho laboratória prítomnosť chromitých a železitých katiónov. Ich koncentrácie vo 

vzorke boli nízke, čo dôkazy týchto katiónov komplikovalo, a preto sa najskôr overo-

vali v tzv. modelových roztokoch. Do troch skúmaviek sa pripravili modelové roztoky, 

pričom jedna obsahovala chromité katióny, druhá železité katióny a tretia oba katióny 

spolu. K dispozícii mali nasledovné činidlá: kyselina vínna, chelatón 3, tiokyanatan 

draselný, 1 % roztok diacetyldioxímu, dusičnan strieborný, peroxid vodíka, hydroxid 

sodný, hexakyanoželezitan draselný, jodistan draselný. 

a) Vyberte vhodné činidlá, ktorými možno dokázať katióny v skúmavkách. 

b) Zapíšte iónové zápisy prebiehajúcich reakcií a farebné zmeny, ktoré možno po-

zorovať. 

 

Úloha 2     (3,25 b) 

V prípade podobnosti reakcií manganatých a železitých katiónov s vod-ným roz-

tokom amoniaku a alkalickým hydroxidom mal Dr. Šafranka pravdu. Predpoklady 

o podobnosti reakcií si chcel overiť aj v prípade chromitých a železnatých katiónov 

solí. Ako modelové mu poslúžili roztoky síranu železnatého a chromitého. Pripravil 

tabuľku, do ktorej si zapísal pozorovania reakcií týchto solí s hydroxidom sodným.  

Katión 
Sfarbenie 
zrazeniny 

Zmena 
na vzduchu 

Rozpúšťanie 
v nadbytku 
zrážadla 

Fe2+    

Cr3+    
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a) Opíšte vizuálne rozdiely v zrážaní a rozpustnosti zrazenín v nadbytku hydroxidu, 

charakterizujte farebné zmeny a vyplňte tabuľku. 

b) Stechiometrickým stavovým, úplným iónovým aj skráteným iónovým zápisom 

zapíšte reakcie uvedených síranov s hydroxidom sodným a vzniknutých produk-

tov so vzdušným kyslíkom. 

c) Vypočítajte hodnotu pH, pri ktorej sa začne vylučovať zrazenina z roztoku želez-

natej soli (c(Fe2+) = 0,01 mol dm-3 ) a hodnotu pH, pri ktorej sa začne vylučovať 

zrazenina z roztoku železitej soli (c(Fe3+) = 0,01 mol dm-3 ). 

16
2(Fe(OH) ) 7,94 10SK −= × , 

39
3(Fe(OH) 1,58 10SK −= ×  

    

Úloha 3     (2,875 b) 

Pracovníci laboratória potrebovali pri chelatometrickom stanovení katiónov ko-

vov udržať pH = 9,16. Keďže mali pripravený vodný roztok amoniaku  

s koncentráciou c = 0,4 mol dm-3, rozhodli sa použiť ho na prípravu amoniakového 

tlmivého roztoku zloženého z amoniaku a chloridu amónneho. 

a) Určte množstvo chloridu amónneho, ktoré potrebovali navážiť pri príprave  

1 dm3 pufru, ak použili spomínaný vodný roztok amoniaku. 

b) Pomocou rovníc opíšte tlmivý účinok amoniakového tlmivého roztoku počas sta-

novenia Cr3+ pomocou EDTA. 

c) Vypočítajte ako sa zmení pH tohto roztoku po pridaní 10 cm3 roztoku HCl s kon-

centráciou 0,2 mol dm-3.  

1
4(NH Cl) 53,49 g molM −= ;   1

3(NH ) 17,031 g molM −= , 5
3(NH ) 1,8 10BK −= ×  

 

Úloha 4     (2,625 b) 

Železo v minerálnej vode Korytnica sa vyskytuje najmä ako síran železnatý, 

čiastočne ako uhličitan a hydrogenuhličitan železnatý. Všetky železnaté soli sa však 

vplyvom vzdušného kyslíka oxidujú na Fe3+ a vylučujú sa vo forme hydratovaného 

oxidu železitého. Zrazenina sa usadzuje na stenách fľaše a tým sa zmenšuje množ-

stvo využiteľného železa, ktoré človek prijíma z vody. Vzájomný pomer Fe2+ a Fe3+ 

závisí najmä od množstva kyslíka v plyne, s ktorým je hladina vody v kontakte a od 

teploty. Pri výskume optimálnych podmienok uskladnenia Korytnice potreboval Dr. 

Šafranka stanoviť vedľa seba železnaté a železité soli.  Zvolil si manganometrickú 
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a chelatometrickú metódu, pričom stanovenie robil v dvoch rovnakých podieloch 

vzorky.  

Do prvej titračnej banky odpipetoval 100 cm3 vzorky, pridal dve kvapky  HNO3 

a roztok krátko povaril. Po ochladení roztoku upravil v ňom pomocou roztoku HNO3 

(c =1 mol dm-3) hodnotu pH na 2 až 3 a titroval ho odmerným roztokom chelatónu III 

(c = 0,0048 mol dm-3) s použitím indikátora xylenolová oranž (farebná zmena 

z červena do žlta). Priemerná spotreba bola 10,2 cm 3. Takto stanovil celkové množ-

stvo železa vo forme Fe3+.   

Do druhej titračnej banky opäť preniesol 100 cm3 vzorky a stanovenie 

robil manganometricky. K vzorke pridal 5 až 10 cm3 zmesi H2SO4 a H3PO4.  Spotreba 

odmerného roztoku KMnO4 (c = 0,0011 mol dm-3) bola 5,21 cm3. Takto stanovil Fe2+. 

a) Napíšte iónové zápisy rovníc chemických reakcií, ktoré prebiehajú pri stanovení. 

b) Vypočítajte hmotnostnú koncentráciu Fe2+ a Fe3+ vo vzorke minerálnej vody 

  v mg dm-3. 

c) Vysvetlite použitie H3PO4 pri manganometrickom stanovení železnatých katió-

nov. 

         (Fe) 55,85rA =  

____________________ 
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ÚLOHY Z ORGANICKEJ CHÉMIE  
Chemická olympiáda – kategória EF – úroveň E a F – 46. ročník  
Školský rok 2009/2010  
Celoštátne kolo 
 
Viera Mazíková  
Katedra chemických technológií a environmentu FPT TnUAD, Púchov 
 
 
Maximálne 10 bodov 
Doba riešenia: 60 minút 
 

 

Úloha 1     (3,125 b) 

 Kyselina 3,5-diamino-4-chlórbenzénsulfónová je aktívnym komponentom pri 

príprave farbiva alizarínovej čiernej. Navrhnite jej syntézu, ak máte k dispozícii kyse-

linu benzénsulfónovú a potrebné anorganické zlúčeniny. 

 

 

Úloha 2     (3,75 b) 

 Navrhnite reakčnú schému prípravy 2,4-dinitrochlórbenzénu, keď máte 

k dispozícii benzén ako východiskovú zlúčeninu. Z 2,4-dinitrochlórbenzénu sa pripra-

vuje sírne farbivo sulfogenová čerň hydrolýzou pri 90 °C vodným roztokom NaOH, 

následným sírením a oxidáciou, Do reakčnej schémy zahrňte aj hydrolýzu  

2,4-dinitrochlórbenzénu. 

 

Úloha 3     (3,125 b) 

Farby na vlasy obsahujú prírodné farbivá (napr. henu) a syntetické organické far-

bivá. Na trvalé farbenie sa používajú oxidačné syntetické farbivá napríklad            

2,5-diaminotoluén, p-fenyléndiamín, 2,5-diaminofenol a pod. Pôsobením aktívneho 

kyslíka z peroxidu vodíka sa funkčné skupiny farbív oxidujú, syntézou sa vytvárajú 

väčšie molekuly vlasového pigmentu, ktorý priľne k vlasovému keratínu. 

a) Napíšte vzorce troch zlúčenín spomínaných v úvodnom texte. 

b)  Aké je prirodzené vlasové farbivo? Vysvetlite, akú povahu (fyzikálnu, či chemic-

kú) má „ priľnutie“ farbiva na keratín? 
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c)  Vyberte z ponúknutých funkčné skupiny, na ktoré sa môžu aktívnym kyslíkom 

oxidovať –NH2 skupiny farbiva:  

 –N⊕
≡N,  –NHOH,  ═NOH, –N(CH3)2  

d)  Ktoré podobné biopolyméry sa môžu farbiť rovnakými typmi farbív ako vlasy?  

____________________ 
 

 

 
 


