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ÚLOHY Z ANORGANICKEJ A ANALYTICKEJ CHÉMIE   
Chemická olympiáda – kategória A – 48. ročník – školský rok 2011/2012 

Celoštátne kolo  

 

Anton Sirota   
 

Maximálne 18 bodov 
Predpokladaná doba riešenia: 50 minút  

 

Úvod 

Na začiatku sa pokúsime odpovedať na otázku, ktorú látku možno považovať 

za jed? Vo všeobecnosti tým rozumieme látku, ktorá po vniknutí do tela už v malom 

množstve (t. j. niekoľko miligramov a najviac niekoľko desiatok gramov) vyvolá po 

vstrebaní do organizmu chorobné zmeny, ktoré niekedy vedú až k zániku celého or-

ganizmu. Podľa tejto definície jedom nemôže byť napríklad vriaca voda, ktorá po po-

žití takisto poškodí organizmus, ale jej škodlivé účinky sú fyzikálneho charakteru (vy-

soká teplota). Aj destilovaná voda, ak by sa jej niekto napil viac ako dva litre, spôsobí 

veľké zdravotné ťažkosti až smrť. Aj v tomto prípade nebudeme vodu pokladať za 

jed, lebo škodlivé účinky boli vyvolané porušením osmotickej rovnováhy.  Medzi jedy 

však nezaradíme ani kuchynskú soľ, hoci jej požitie v nadmernom množstve môže 

vyvolať smrť. Aj v tomto prípade je príčina fyzikálno-chemická a ťažkým poškode-

niam na zdraví dochádza tiež v dôsledku porušenia osmotickej rovnováhy a naruše-

niu metabolizmu iónov.   

K jedom budeme zaraďovať také látky, ktoré pôsobia na organizmus chemickou 

cestou tým, že blokujú životne dôležité biologické procesy a funkcie. Medzi "slávne 

jedy" patria kyanidy. Pre svoje rýchle pôsobenie sa v minulosti používali na odstra-

ňovanie protivníkov, a to vo verejnom živote, ale aj v detektívkach.  Otravu kyanidom 

nemožno ututlať alebo nejako zamaskovať, lebo kyanid (kyanovodík) má charakteris-

tický mandľový zápach. 

Kyanid pôsobí veľmi rýchlo a v okamihu, keď si obeť uvedomí, že pije napr. ne-

jaký nápoj s mandľovou príchuťou a vôňou, už je neskoro.  Kyanid draselný je silný 

jed a smrteľná otrava nastáva, ak osoba s priemernou hmotnosťou 75 kg požije asi 

150 – 250 mg KCN.    
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Úloha CHO tohto typu bola zaradená medzi úlohy celoštátneho kola preto, aby 

vyprovokovala mladých adeptov chémie k maximálnej opatrnosti pri práci v chemic-

kom laboratóriu, ale najmä vtedy, keď prichádzajú do styku s neznámymi chemickými 

látkami. Platí tu jednoduché pravidlo: neochutnávať, neovoniavať, nedotýkať sa.  

 

Úloha 1     (1,44 b) 

Kyanid draselný je biela kryštalická látka, ktorá samotná nie je prchavá. Ak je 

ponechaná na vzduchu, šíri sa z nej charakteristický mandľový zápach.  

1.1 Vysvetlite na základe chemickej rovnice v stavovom tvare, prečo dochádza  

k tomuto javu.  

1.2 Roztoky kyanidov sú mimoriadne nebezpečné, ak sú kyslé. Vysvetlite to pomo-

cou chemickej rovnice v iónovom (časticovom) tvare.  

 

Úloha 2     (1,92 b)      

 Na dôkaz kyanidov sa v literatúre uvádza tento postup: 

K malému objemu skúmaného roztoku v malej kadičke sa pridá niekoľko kryštá-

likov hexahydrátu síranu železnatého (reakcia 1).   

Roztok sa mierne zalkalizuje roztokom hydroxidu sodného a premieša sa (reak-

cia 2). Zásadité prostredie kontrolujeme indikačným papierikom.  

Po niekoľkých minútach sa vzorka okyslí zriedeným roztokom kyseliny sírovej 

(reakcia 3), aby sa rozpustila prípadne vzniknutá zrazenina.  

Ak po okyslení vznikne modré sfarbenie roztoku alebo až tmavomodrá zrazeni-

na berlínskej modrej (reakcia 4), skúmaný roztok obsahoval kyanidy. O berlínskej 

modrej budeme predpokladať, že je to hexakyanoželeznatan železitý. 

Napíšte chemické rovnice pre uvedené reakcie a uveďte ich v iónovom tvare. 

 

Úloha 3     (9,12 b)      

Železany majú veľmi silné oxidačné vlastnosti a sú napríklad silnejšie oxidovad-

lo než manganistan. Železany sú stále len v silne zásaditých roztokoch. Už vo vode 

sa rozkladajú a v kyslom prostredí rozklad prebieha ešte rýchlejšie.  

3.1   Doplňte pravú stranu rovnice a vyčíslite koeficienty: 

 K2FeO4 + H2O  → 
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Oxidačné vlastnosti železanu možno využiť aj na likvidáciu kyanidov v priemy-

selných odpadových vodách. Oxidáciou kyanidu draselného železanom draselným 

vznikajú uhličitan draselný, dusitan draselný a vylučuje sa hydroxid železitý.  

3.2    Napíšte reakčnú schému uvedenej reakcie. Na základe rovníc čiastkových re-

akcií redukcie a oxidácie vypočítajte stechiometrické koeficienty a dosaďte do 

reakčnej schémy. Upravte schému tak, aby ste získali chemickú rovnicu. 

3.3 Rovnicu napíšte v iónovom tvare a vyznačte v nej stav látok symbolmi (s), (l), 

(g) a (aq).  

3.4 Napíšte Lewisove vzorce molekuly HCN a aniónov 2-
3CO a -

2NO  a uveďte hyb-

ridný stav stredových atómov v týchto časticiach.  

 

 Odpadová voda z výroby, ktorá obsahovala aj kyanidy, sa zachytávala v re-

tenčnej nádrži. Nádrž mala pri pohľade zhora tvar obdĺžnika, ktorého strany mali dĺž-

ku 20 m a 15 m.  Hĺbka nádrže bola 1,2 m. Kratšie steny nádrže boli kolmé, kým dlh-

šie steny boli zrezané smerom do stredu pod uhlom 45°. Objem odpadovej vody  

v nádrži predstavoval 65,0 % z celkového objemu nádrže. Analýzou sa zistilo, že 

koncentrácia kyanidov v odpadovej vode bola 5,10 . 10–5 mol dm–3.   

3.5   Vypočítajte hmotnosť tuhého železanu draselného, ktorý bolo treba pridať za 

miešania do retenčnej nádrže, aby sa v nej zlikvidovali kyanidy, pričom železan 

sa pridal v 25,0 % nadbytku. 

  

Po skončení reakcie sa do celého objemu odpadovej vody zavádzal oxid uhliči-

tý (25 °C a 102,0 kPa), aby sa viazaním hydroxidový ch aniónov znížila alkalita rozto-

ku.  

3.6 Vypočítajte potrebný objem oxidu uhličitého, ak účinnosť pri tomto procese je 

len 17,0 %.     

 

Poznámka: 

Pri uvedených reakciách sa predpokladá dobré premiešanie reaktantov v reakčnej 

zmesi.  

Pomôcka: 

M(K2FeO4) = 198,04 g mol–1  

  



 

                                                                                                                            

 

4 

Úloha 4     (5,52 b)   

V kyanidovom anióne dochádza k prekryvu atómových orbitálov (AO) atómov uhlíka 

a dusíka, pričom vznikajú σ-väzbové a σ*-protiväzbové molekulové orbitály (MO), ale 

aj π-väzbové a π*-protiväzbové MO. Takto kombináciou atómových orbitálov vznikne 

osem MO, ktoré si označíme σ1, σ2, σ3, σ4, π1, π2, π3, π4.   

4.1 Za predpokladu, že spojnica atómov uhlíka a dusíka leží na osi z, nahraďte čís-

la 1 až 4 v označení MO symbolmi s, x, y, z a protiväzbové MO označte hviez-

dičkou.   

4.2 Zoraďte takto označené MO zdola nahor podľa ich stúpajúcej energie.  

 Pomôcka: Energia väzbových π-MO je nižšia ako energia väzbových σ-MO. 

Označenie MO dajte do zátvorky a v exponente uveďte počet elektrónov, ktoré 

daný MO obsahuje.  

4.3 Je neutrálna častica CN diamagnetická alebo paramagnetická? Tvrdenie zdô-

vodnite.  
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ÚLOHY Z FYZIKÁLNEJ CHÉMIE 
Chemická olympiáda  –  kategória A  –  48. ročník  –  školský rok 2011/2012 

Celoštátne kolo   

 

Ján Reguli  
 

Maximálne 17 bodov  

 

 

Úloha 1 (8 bodov) 

1.1  Vypočítajte percentuálnu zmenu rovnovážnej konštanty Kx reakcie 

CH3OH(g) + NOCl(g)  HCl(g) + CH3NO2(g),   ak sa celkový tlak pri stálej teplo-

te zväčší zo 100 kPa na 200 kPa. 

 

1.2  Rovnovážna konštanta reakcie   N2(g) + O2(g)  2 NO(g)   pri 2300 K  je 

1,69.10–3. Zmes obsahujúca 5,0 g dusíka a 2,0 g kyslíka sa v nádobe s objemom 

1,0 dm3 zohriala na 2300 K. Vypočítajte mólový zlomok NO po dosiahnutí rovno-

váhy. Predpokladáme, že molárne hmotnosti látok poznáte. 

 

1.3  Pre sústavu, v ktorej sa ustanovila chemická rovnováha, platí: 

a)  reakčné rýchlosti všetkých čiastkových reakcií sú konštantné 

b)  rýchlosti priamej a spätnej reakcie sú nulové 

c)  rýchlosti priamej a spätnej reakcie sú rovnaké 

d)  rýchlosti všetkých čiastkových reakcií sú nulové 

 

1.4 Číselná hodnota rovnovážnej konštanty reakcie   C(grafit) + ½ O2(g) = CO(g)   je  

a) polovica 

b)  druhá odmocnina  

c)  rovnaká  

v porovnaní s číselnou hodnotou rovnovážnej konštanty reakcie   

2 C(grafit) + O2(g) = 2 CO(g) 
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Úloha 2 (7 bodov) 

2.1  Pri 25 °C má rýchlostná konštanta prvého poriadku  rozkladu N2O5 reakciou 

2 N2O5(g) → 4 NO2(g) + O2(g)   hodnotu   k = 3,38.10–5 s–1 .  Aký je polčas roz-

kladu N2O5? Aký tlak bude v tomto čase v sústave, ak počiatočný tlak v sústave 

v prítomnosti len oxidu dusičného bol 60 kPa? Aký bude tlak 10 hodín po začiat-

ku reakcie? Aký tlak bude v sústave po rozložení všetkého N2O5? 

 

2.2  Ak sa rýchlosť reakcie s časom nemení (je konštantná), ide o reakciu 

a) nultého poriadku  

b) prvého poriadku 

c)  druhého poriadku  

 

 

Úloha 3 (2 body) 

Kyveta s hrúbkou 2,0 mm bola naplnená roztokom benzénu v neabsorbujúcom roz-

púšťadle. Koncentrácia benzénu bola 0,010 mol dm–3 a vlnová dĺžka žiarenia 256 nm 

(kde je aj maximum absorpcie). Vypočítajte molárny absorpčný koeficient benzénu 

pri tejto vlnovej dĺžke, keď transmitancia bola 48 %. Aká bude transmitancia pri tej 

istej vlnovej dĺžke v kyvete s hrúbkou 4,0 mm? 

 

_______________ 
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ÚLOHY Z ORGANICKEJ CHÉMIE 
Chemická olympiáda – kategória A – 48 ročník – školský rok 2011/2012 

Celoštátne kolo  
 
Marta Sališová a Radovan Šebesta 
 
 
Maximálne 17 bodov    (74 x 0,23 (prepočítací faktor)  = 17,02 ) 
Doba riešenia: 60 minút 
 
Úloha 1      (2,172 b)  
 
1.1  Doplňte kompatibilný stereoizomér, napíšte stereochemický názov S,S-izoméru 
a napíšte vzorec mezo-formy 
 

 
 

1.2 

Doplňte kompatibilný stereoizomér a napíšte stereochemický názov Z-izoméru 
 

 

 

Úloha 2   (1,81 b) 

Chirálny nenasýtený alkohol A (3-metylpent-1-ín-3-ol) má hypnotické účinky. Navrh-

nite jeho syntézu, ak ako východiskové organické zlúčeniny máte k dispozícii  acety-

lén a bután-1-ol. Všetky ostatné potrebné činidlá máte k dispozícii. 

 
Úloha 3   (1,81 b) 
 
Navrhnite prípravu kyseliny 3-metylbutánovej, ak v niektorom stupni reakcie musíte 

použiť: 

3.1 oxirán (etylénoxid) 

3.2 KCN 
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Úloha 4    (3,96 b) 
 

4.1  Navrhnite syntézu cyklohexanónoxímu, ak máte dispozícii: dietylester  

        kyseliny heptándiovej, NH2OH, etanolát sodný a HCl. 

4.2  Doplňte reaktanty resp. produkty v nasledovnej reakčnej schéme 

 

 

 

4.3   Priraďte signály v 1H NMR spektre cyklohexánónoxímu.  

 

 
 
4.4   Doplňte zápis spektra:  

         1,60 (kv 2 H,....); 1,85 (kv, 4 H,....); 2,00 (br s, 1 H,....) 2,34 (t, 4 H,....) ppm. 

 
 
 
Úloha 5    (3,258 b) 
 
 

Z kyseliny  3-metylbutánovej pripravte:    
 

5.1   kyselinu 4-metypentánovú 

5.2   kyselinu 5-metylhexánovú 

 
 
Úloha 6    (2,172 b) 
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Z benzénu ako východiskovej zlúčeniny navrhnite syntézu 3-(4-etylfenyl)bután-1-olu, 

keď pri reakciách musíte využiť nasledovné činidlá: 

benzén, acetylchlorid, etylénoxid (oxirán), chlóretán, éter,  NaBH4, Mg, HCl 
 

Úloha 7    (1,81 b) 

Navrhnite syntézu cyklopentanónu ak ako východiskovú látku máte k dispozícii cyk-

lohexén 
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ÚLOHY Z BIOCHÉMIE  
Chemická olympiáda – kategória A – 48. ročník – školský rok 2011/12 

Celoštátne kolo  

 
Boris Lakatoš   
 

Maximálne 8 bodov             
Doba riešenia: 40 min  
 

Úloha 1     (4 b)         

 

Kordycepín 

 

 

Kordycepín (3'-deoxyadenozín) je derivátom nukleozidu adenozínu. 

a)     Nakreslite štruktúru adenozínu. 

 

 Pôvodne bol kordycepín izolovaný z huby rodu Cordyceps, ale v súčasnosti je 

produkovaný synteticky. Keďže je štruktúrne veľmi podobný adenozínu niektoré en-

zýmy ich nedokážu navzájom rozlíšiť. Z tohto dôvodu sa kordycepín môže zúčastňo-

vať na určitých biochemických reakciách. (Môže sa napríklad inkorporovať do mole-

kuly RNA a tým spôsobiť predčasnú termináciu jej syntézy.) 

b)  Vysvetlite, prečo kordycepín môže spôsobiť ukončenie syntézy RNA. 

 

Kordycepín má tiež zaujímavé vlastnosti ako protinádorová, antifungálna alebo 

antivírusová látka vďaka svojej schopnosti inhibovať niektoré proteínkinázy.  

c)  Napíšte všeobecne, aký typ reakcie katalyzujú proteínkinázy. 

d)  Uvážte, či môže kordycepín inhibovať aj syntézu DNA. Ak áno, uveďte,-- k akej 

modifikácii kordycepínu musí dôjsť. 

 

 

 



 11  

 

Úloha 2     (4 b)         

Hodnotu teploty topenia (Tm) molekuly DNA v °C možno vypo čítať pomocou na-

sledujúceho vzťahu: 

    Tm = 69,3 + 0,41 × (CG) 

kde (GC) je podiel guanínu a cytozínu v molekule DNA vyjadrený v mol. %. 

 

a)  Vzorka DNA z baktérie E. coli obsahuje 50 molových percent GC. Vypočítajte, 

pri akej teplote by ste očakávali, že sa táto DNA roztopí. 

b)  Krivky teploty topenia väčšiny prirodzene sa vyskytujúcich molekúl DNA ukazu-

jú, že Tm je normálne vyššia než 65 °C. Pre čo je to dôležité pre väčšinu orga-

nizmov? 

c)  Vypočítajte, aký minimálny molový percentuálny podiel GC musí obsahovať 

DNA baktérií žijúcich v horúcich prameňoch s teplotou 95°C. Výsledok uve ďte 

s presnosťou na tri platné číslice. 

d)  Vysvetlite, prečo je pár GC odolnejší voči pôsobeniu teploty v porovnaní 

s párom AT. 

 

____________________ 

 


