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ÚLOHY ZO VŠEOBECNEJ A ANORGANICKEJ CHÉMIE  

Chemická olympiáda – kategória B – 48. ročník – školský rok 2011/2012 
 
Študijné kolo 
 
Juraj Bujdák   
 
Maximálne 40 bodov             
Doba riešenia: 60 minút  
 
 
Úvod 
 
V tomto školskom roku budú úlohy zamerané na nasledovné tematické okruhy: 

1. Hliník, výroba a zlúčeniny hliníka. Vlastnosti hlinitých solí.  

2. Rozpustnosť. Súčin rozpustnosti. Výpočet koncentrácie nasýteného roztoku 

zo súčinu rozpustnosti, výpočet súčinu rozpustnosti. 

3. Základné vedomosti z výpočtov z rovníc chemických reakcií, pH, pOH,    

iónový súčin vody. 

 

 

Literatúra:  

1.  F. A. Cotton, G. Wilkinson: Anorganická chemie, Kapitola: Prvky III skupiny: 

Al, Ga, In, Tl. Akademie, Československá akademie věd, Praha 1971, s. 427-

445. 

2.   Ľ. Ulická, L. Ulický: Príklady zo všeobecnej a anorganickej chémie. Kapitola: 

4.4. Rozpustnosť tuhých látok. Alfa, SNTL, Bratislava 1987, s. 85 - 98. 

3.  J. Gažo a kolektív: Všeobecná a anorganická chémia, Alfa, SNTL, Bratislava 

1972, s. 227-228, 471-486. Kapitoly: 8. Roztoky. Súčin rozpustnosti. 20. Hli-

ník.  
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Úloha 1     (15 b)  

 Hliník má medzi prvkami z hľadiska jeho výskytu, histórie výroby a využi-

tia zvláštne postavenie. Je po kyslíku a kremíku prvkom s tretím najväčším vý-

skytom v zemskej kôre (až 8,3 hmot. %). Napriek tomu prípravu a výrobu čistého 

hliníka sa podarilo realizovať až začiatkom 19. storočia.  

1.1  Vysvetlite, prečo bola výroba hliníka v minulosti problematická a prečo bol 

hliník veľmi drahý kov. Vychádzajte z vlastností zlúčenín (surovín) hliníka, 

zo štandardného elektródového potenciálu a zo spôsobov prípravy a vý-

roby hliníka.  

  

 Dôležitým krokom pri prvých úspešných postupoch prípravy hliníka zo 

zlúčenín, v ktorých sa bežne vyskytuje v prírode, bola redukcia hliníka. Redukcia 

oxidu hlinitého uhlíkom, ktorá sa bežne používa v metalurgii iných kovov, nebola 

možná. Prvú úspešnú prípravu kovového hliníka zrealizoval v roku 1825 švédsky 

vedec Hans Christian Ørsted. Základom prípravy bola redukcia chloridu hlinitého 

pomocou alkalického kovu. Použil pritom alkalický kov buď priamo (kovový so-

dík), alebo v prípade reaktívnejšieho draslíka použil zliatinu s ortuťou tzv. amal-

gám. O niekoľko rokov neskôr nemecký chemik Friedrich Wöhler pripravil hliník 

reakciou pár chloridu hlinitého a draslíka v uzavretej nádobe.  

1.2  Napíšte rovnicu chemickej reakcie chloridu hlinitého s kovovým sodíkom.  

 

 Prvá priemyselná výroba kovového hliníka začala vo Francúzsku v druhej 

polovici 19. storočia. Z bauxitu sa získaval čistý oxid hlinitý obdobným spôso-

bom, ako sa získava v dnešnej modernej výrobe. Postup spracovania bauxitu sa 

však významne odlišoval. Reakciou oxidu hlinitého s uhlíkom a chlórom vznikal 

pomerne čistý chlorid hlinitý. Chlorid hlinitý bol základnou východiskovou zlúče-

ninou pre výrobu kovového hliníka. Ako redukovadlo sa používal kovový sodík. 

Sodík bol kľúčovou surovinou pre výrobu hliníka a cena výroby sodíka určovala 

aj cenu hliníka. 

1.3 Napíšte chemickú reakciu konverzie oxidu hlinitého na chlorid pomocou 

uhlíka a chlóru. 
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1.4  V čom spočívalo nebezpečenstvo tohto spôsobu výroby chloridu hlinitého 

v priemysle? 

1.5  Zistite, kto a akým spôsobom prvýkrát pripravil kovový sodík. 

 

Moderný spôsob prípravy hliníka je založený na elektrolytickom rozklade 

oxidu hlinitého v tavenine kryolitu.  

1.6  Opíšte elektrochemické procesy prebiehajúce na katóde a anóde pomo-

cou chemických rovníc.  

 

Úloha 2     (10 b)  

 Chlorid hlinitý je nepolárna, pomerne prchavá tuhá chemická látka.          

V plynnom stave pozostáva z molekúl. Molekula chloridu hlinitého reaguje ako 

Lewisova kyselina, čo sa často využíva v organickej syntéze. Chlorid hlinitý po-

merne rýchlo reaguje so vzdušnou vlhkosťou. Bezvodú zlúčeninu nie je možné 

pripraviť z vodného roztoku. Vodný roztok chloridu hlinitého reaguje mierne kys-

lo, čo je dôsledok hydrolýzy hlinitých iónov vo vodných roztokoch.  

2.1     Nakreslite molekulu chloridu hlinitého a stručne opíšte jej tvar. 

2.2 V akej forme je hliník vo vodnom roztoku chloridu hlinitého? 

2.3 Vysvetlite, prečo nemožno pripraviť bezvodý chlorid hlinitý z vodného 

roztoku chloridu hlinitého. Posúďte polarizačný účinok hlinitých katiónov. 

2.4    Aký typ zlúčeniny vzniká kryštalizáciou z vodného roztoku chloridu hlini-

tého?  

2.5    Čo vzniká ďalším tepelným rozkladom získaných kryštálov tejto zlúčeni-

ny?  

 

Úloha 3     (15 b)  

3.1   Demonštrujte kyslé vlastnosti vodných roztokov hlinitých solí pomocou 

chemickej reakcie akvakomplexu s vodou. Napíšte príslušnú chemickú 

rovnicu v časticovom tvare.  

3.2  Cez ktorý atóm sa viaže molekula vody na hlinitý katión? Čo reprezentuje 

Lewisovu kyselinu a Lewisovu zásadu v akvakomplexe hlinitej soli? 
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3.3  Vyberte správnu možnosť: Hlinité soli sa kyslými vlastnosťami svojich 

vodných roztokov podobajú na soli: 

- sodné 

- železité 

- draselné 

- bárnaté 

 Vysvetlite odpoveď. 

  

 Kyslé vlastnosti roztokov hlinitých solí súvisia s veľmi silným polarizačným 

účinkom hlinitého iónu, ktorý značne destabilizuje molekuly vody tvoriace hydra-

tačný obal katiónu. Polarizačný účinok súvisí s nábojom a veľkosťou iónu.  

3.4 Nájdite v literatúre polomery hlinitého, vápenatého a sodného katiónu.  

Z polomerov katiónov vypočítajte povrch gule. Vyjadrite náboj iónov  

v jednotkách C (coulomb). Prepočítajte hustotu náboja (náboj pripadajúci 

na jednotku povrchu gule: C m-2, resp. C nm-2 atd.) a porovnajte hustoty  

náboja uvedených katiónov. Na základe týchto údajov sa pokúste vysvet-

liť, prečo sodné a vápenaté soli vykazujú neutrálne pH a hlinité sú kyslé. 

Vychádzajte zo skutočnosti, že vysoká hustota náboja sa prejaví ako silný 

polarizačný účinok iónu. Elementárny náboj (náboj jedného protónu resp. 

jedného katiónu M+) je 1,602 10-19 C. 

 

_______________ 
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ÚLOHY Z ORGANICKEJ CHÉMIE 

Chemická olympiáda – kategória B – 48. ročník – školský rok 2011/2012 
 
Študijné kolo 
 
 
Martin Walko 
 
 
Maximálne 20 bodov 
 
Úvod 
 Súťažné úlohy v tomto školskom roku budú zamerané na štruktúru, izo-

mériu (konštitučnú a geometrickú) a základné reakcie alkénov a alkínov (elektro-

filné adície halogenovodíkov, bromácia, hydrogenácia). Úspešné riešenie úloh 

vyžaduje znalosti názvoslovia organických zlúčenín, predovšetkým uhľovodíkov 

a ich jednoduchých halogénderivátov. Pri väčšine úloh budeme využívať výpočet 

stupňa nenasýtenosti. 

 

Stupeň nenasýtenosti 

Stupeň nenasýtenosti sa používa v organickej chémii ako pomôcka pri 

určovaní chemickej štruktúry na základe známeho sumárneho vzorca. Uvedený 

vzorec pre výpočet stupňa nenasýtenosti umožňuje určiť, koľko kruhov 

a násobných väzieb molekula obsahuje.  

Stupeň nenasýtenosti (SN) = (2 + 2 aC + cN – bH – dX)/2 

kde aC, bH, cN a dX sú počty atómov uhlika, vodíka, dusíka a halogénu X 

v molekule. 

Ak chceme z alkánu vytvoriť cykloalkán, alebo alkén, musíme mu odobrať 

dva vodíky (pozri schému). Stupeň nenasýtenosti v dôsledku toho vzrastie o 1. 

Ak chceme vytvoriť alkín, musíme odobrať štyri vodíky (dva za každú π-väzbu) 

a stupeň nenasýtenosti vzrastie o 2.  

 

 

 



 

 6  

 

Stupeň nenasýtenosti sa netýka len uhľovodíkov. Násobné väzby môžu byť aj 

väzby uhlík–heteroatóm, napríklad C=O väzby v karbonylových zlúčeninách. 

 

Odporúčaná literatúra: 

1.  P. Zahradník, M. Kollárová: Prehľad chémie 2 (Organická chémia a bioché-

mia), SPN, Bratislava 1997. 

2. J. Heger, I. Hnát, M. Putala: Názvoslovie organických zlúčenín, SPN, Bratisla-

va 2004. 

3. P. Zahradník, V. Lisá: Organická chémia I (učebnica pre gymnáziá), SPN 

Bratislava, 2006. 

 
 

Úloha 1     (4 b)  

 Pomenujte tieto zlúčeniny a pre každú z nich uveďte stupeň nenasýtenos-

ti. Pri pomenovaní uveďte v názve aj deskriptor geometrickej izomérie (E/Z) pre 

väzby, ktorých sa to týka.   
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Úloha 2     (16 b) 

 Sedem izomérnych uhľovodíkov A - G obsahuje v molekule 6 atómov 

vodíka a má stupeň nenasýtenosti 2. (V úlohe nie sú zahrnuté nestabilné kumu-

lény, t. j. uhľovodíky s dvoma dvojitými väzbami vychádzajúcimi z jedného uhlí-

ka.) 

a) Napíšte sumárny vzorec týchto uhľovodíkov. 

b) Napíšte štruktúrne vzorce a názvy všetkých siedmich uhľovodíkov. 

c) Ktoré z uhľovodíkov A – G spotrebujú pri hydrogenácii len jeden ekviva-

lent vodíka? Akú štruktúrnu vlastnosť majú tieto uhľovodíky spoločnú? 

d) Napíšte štruktúrne vzorce a názvy všetkých nasýtených uhľovodíkov, 

ktoré by sme získali, ak by sme podrobili hydrogenácii zmes všetkých uh-

ľovodíkov A – G. Uveďte, aký by bol pomer vznikajúcich uhľovodíkov, ak 

by zmes uhľovodíkov A – G bola ekvimolárna (t. j. použili by sme rovnaké 

látkové množstvo každého uhľovodíka). 

e) Ktoré z uhľovodíkov A – G obsahujú konjugovaný systém násobných 

väzieb? 

f) Ktorý z uhľovodíkov A – G poskytne pri elektrofilnej adícii HCl viac ako 

jeden produkt?  

g) Ktorý z uhľovodíkov A – G poskytne zrazeninu s dusičnanom strieborným 

v zásaditom prostredí? 

h) Ktorý z uhľovodíkov A – G obsahuje exocyklickú násobnú väzbu? 

____________________ 
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PRAKTICKÉ ÚLOHY Z ANALYTICKEJ CHÉMIE 

Chemická olympiáda – kategória B – 48. ročník – školský rok 2011/2012 
 
Študijné kolo 
 
Pavel Májek  
 
 
Maximálne 40 bodov 
Doba riešenia: 150 minút 

 

Stanovenie celkovej tvrdosti vody v doj čenskej vode Lucka 
 

Úvod 

 Na úspešné riešenie praktickej časti kategórie B v tomto ročníku CHO je 

potrebné si naštudovať informácie o tvrdosti vody, chelatometrii, indikátoroch 

používaných pri tejto metóde a stanovení celkovej tvrdosti vody.  

 Pitná voda patrí medzi dôležité zdroje esenciálnych (pre život potrebných) 

prvkov, ako je vápnik a horčík. Deti spotrebujú denne 400 až 1200 mg Ca a 

300 mg Mg, pričom pre pitnú vodu sa uvádza ako vhodný pomer hmotností me-

dzi Ca a Mg 2 : 1. 

 Tvrdosť vody spôsobujú rozpustené soli Ca2+ a Mg2+. Celková tvrdosť 

vody sa uvádza ako súčet koncentrácií katiónov vápnika a horčíka (v mmol). Je 

spôsobená uhličitanovou tvrdosťou vody (množstvo Ca(HCO3)2 a Mg(HCO3)2) a 

neuhličitanovou tvrdosťou vody, ktorú spôsobujú najmä CaSO4 a MgSO4. Tvr-

dosť vody sa vyjadruje v mmol dm-3, avšak existujú aj iné jednotky, ktoré možno 

nájsť v literatúre. Sú to najmä: stupeň nemecký °dH a stupeň francúzsky °F. 

 Zo zdravotného hľadiska je vhodnejšia tvrdšia voda, pričom pre koncen-

tráciu Ca2+ a Mg2+ v pitnej vode sa ako odporúčaná hodnota uvádza 1,1 –

5,0 mmol dm-3 (6,16 až 28 °dH). Voda z vodovodu je vlastne najje dnoduchším 

každodenným zdrojom vápnika a horčíka pre organizmus človeka. 

 Dojčenská voda musí spĺňať osobitné požiadavky na kvalitu podľa Potra-

vinového kódexu SR, výnos č. 608/9/2004-100, v ktorom sú stanovené prísnejšie  
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požiadavky na obsah niektorých látok (napr. dusičnanov) a celkové množstvo 

rozpustných látok, ktoré môže obsahovať. 

Použitá literatúra:  

1. K. Žoldošová, Ľ. Held, J. Kirchmayerová, R. Kvasničák, P. Prokop, J. Slani-

cay: Prírodovedné vzdelávanie v teréne. Pedagogická fakulta TU, Trnava, 

2004, ISBN 80-89074-81-2. 

2. J. Tölgyessy, L. Sojka, L. Simon: Chémia životného prostredia, SPN, Brati-

slava, 1989, ISBN 80-08-00088-0. 

3. http://www.lucka.sk/vitajte/pramen-lucka/ 

4. http://www.copijeme.sk/dojcenske-vody 

5. http://www.infovek.sk/predmety/chemia/externe/majka/tvrdavoda.htm 

6. http://sk.wikipedia.org/wiki/Mydlo 

_______________ 

 

Experimentálna úloha A:   

Orienta čné stanovenie celkovej tvrdosti vody      (7 b)  

Pracovný postup 

V kadičke pripravíme nasýtený roztok mydla. Do každej z troch skúma-

viek odmeriame 3 cm3 vzorky vody a pridáme 1 cm3 mydlového roztoku. Skú-

mavky uzavrieme a intenzívne trepeme 2 minúty. Potom ich postavíme do stoja-

na, po 30 sekundách pravítkom odmeriame výšku vzniknutej peny a výsledok 

zapíšeme do tabuľky. 

Tabuľka 
 

Tvrdosť vody Vzorka 
vody 

Výška 
peny 
(mm) veľmi tvrdá 

(0-15 mm) 
tvrdá 

(15-30 mm) 
mäkká 

(30-35 mm) 
  veľmi mäkká 

(35-....mm) 

destilovaná      

vodovodná      

Lucka      
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Úloha 1     (3 b)  

 Prečo možno použiť na orientačné stanovenie celkovej tvrdosti vody myd-

lový roztok? 

 

Úloha 2     (2 b)  

 Chemickou rovnicou v iónovom tvare zapíšte reakciu, ktorá je podstatou 

orientačného stanovenia. 

 
Úloha 3     (2 b)  

 Vysvetlite experimentálne namerané rozdiely v tabuľke. 

 

 

Experimentálna úloha B:   

Stanovenie celkovej tvrdosti vody chelatometricky     (33 b) 

 

Pracovný postup 

Do titračnej banky odpipetujeme 25 cm3 analyzovanej vzorky vody pri-

dáme odmerným valcom 5 cm3 amoniakálneho tlmivého roztoku a 25 cm3  

deionizovanej vody. Indikačným papierikom skontrolujeme pH (10 – 11). Po 

pridaní tuhého indikátora (niekoľko zrniek na špičke špachtle) vzorku titrujeme 

odmerným roztokom disodnej soli kyseliny etyléndiamíntetraoctovej (Na2H2Y) s 

koncentráciou 0,0100 mol dm-3 do zmeny sfarbenia analyzovaného roztoku 

z ružovočerveného na modré. 

Poznámka: Kyselina etyléndiamíntetraoctová sa skrátene zapisuje ako EDTA 

(odvodené z anglického názvu ethylene diaminetetraacetic acid) alebo skrátene 

vo forme H4Y. 

 

Úloha 4     (6 b)  

 Vysvetlite, v akom pomere látkových množstiev reaguje EDTA (H4Y)  

s katiónmi dvojmocných, trojmocných a štvormocných kovov. 
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Úloha 5     (2 b)  

 Chemickými rovnicami v iónovom tvare zapíšte chemické reakcie, ktoré 

sú podstatou chelatometrického stanovenia celkovej tvrdosti vody . 

 

Úloha 6     (4 b)  

 Vysvetlite využitie metalochromného indikátora (Ind) v chelatometrii. 

 

Úloha 7     (6 b)  

 Prečo možno stanoviť celkovú tvrdosť vody na indikátor eriochromová 

čerň T?  

 

Úloha 8     (12 bodov) 

 Vypočítajte celkovú tvrdosť analyzovanej vzorky dojčenskej vody  

v mmol dm-3 a v °dH. 

 

Úloha 9     (3 body) 

 Vysvetlite rozdiel medzi Vami stanovenou hodnotou celkovej tvrdosti 

a deklarovanou hodnotou obsahu iónov: Ca2+ 71,9 mg·dm-3 a Mg2+ 30,9 mg·dm-3 

(podľa analýzy zo dňa 3. 3. 2009, Labeko, s.r.o., Piešťany). 

 
Pomôcky 

Experimentálna úloha A: 

Kadička, tyčinka, skúmavky, stojan na skúmavky, injekčná striekačka, pravítko, 

stopky (hodinky).  

 

Experimentálna úloha B: 

Byreta 25 cm3, titračná banka 250 cm3, odmerné banky 50 a 250 cm3, kadičky, 

sklenená tyčinka, laboratórny stojan, svorka, lapák, univerzálny, (alebo lakmuso-

vý) indikátorový papierik. 
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Chemikálie a roztoky 

Experimentálna úloha A: 

Vzorky vôd: deionizovaná alebo destilovaná; vodovodná; dojčenská voda Lucka 

(10 cm3), mydlo na pranie (jadrové, asi 2 g v 50 cm3). 

 

Experimentálna úloha B: 

 Odmerný roztok dihydrátu disodnej soli kyseliny etyléndiamíntetraoctovej 

(Na2H2Y·2 H2O) (c = 0,01 mol dm-3), skúmaná vzorka dojčenskej vody Lucka 

(100 – 150 cm3), amoniakálny tlmivý roztok (50 cm3), indikátor eriochromová 

čerň T. 

____________________ 
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