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ÚLOHY ZO VŠEOBECNEJ A ANORGANICKEJ CHÉMIE 
Chemická olympiáda – kategória B – 47. ročník – školský rok 2011/2012 
Krajské kolo 
 
Juraj Bujdák   
 
 
Maximálne 40 bodov              
Doba riešenia: 80 minút  
 
 
Úloha 1     (15 b)  

 Výroba hliníka v minulosti značne zaťažovala životné prostredie. V hlinikárni  

v Žiari nad Hronom boli veľkým problémom emisie fluórovodíka z anódových plynov 

z elektrolyzérov. Fluorovodík je jedovatý plyn, ktorý sa podpísal na devastácii veľkej 

časti porastov lesa v širokom okolí mesta. Avšak fluorovodík je potrebná zlúčenina 

pri výrobe jednej z dôležitých surovín pri výrobe hliníka, tzv. kryolitu. 

1.1 Napíšte chemický vzorec kryolitu a akú úlohu zohráva táto látka pri výrobe 

hliníka. 

 Pre výrobu fluorovodíka sa využíva ako surovina minerál fluorit, CaF2. Pomocou 

koncentrovanej kyseliny sírovej dochádza k protolytickej reakcii a uvoľňuje sa plynný 

fluorovodík.  

1.2 Porovnajte silu kyselín sírovej a fluorovodíkovej.  Možno na reakciu s CaF2 

použiť slabšiu kyselinu ako HF? 

1.3 Napíšte rovnicu chemickej reakcie kyseliny sírovej a fluoritu. Aký majú vplyv 

skupenstvá vznikajúcich produktov na smer reakcie? 

 Plynný fluorovodík sa rozpúšťa vo vode a ako kyselina reaguje s hydroxidom 

hlinitým a uhličitanom sodným, pričom vzniká kryolit. Komplexnú reakciu možno 

popísať dvomi nezávislými dejmi: V prvej reakcii z hydroxidu hlinitého vzniká fluorid 

hlinitý. V druhej reakcii kyselina fluorovodíková reaguje s uhličitanom sodným a 

vzniká fluorid sodný.  

1.4 Popíšte uvedené čiastkové reakcie pomocou chemických rovníc. 

1.5 Vodný roztok kyseliny fluorovodíkovej má vlastnosť Brønstedovej kyseliny. 

Napíšte rovnicu chemickej reakcie, ktorá vyjadruje kyslé vlastnosti HF vo 

vodných roztokoch.  
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1.6 Vyjadrite pomocou rovnice chemickej reakcie reakciu oxóniových iónov             

s uhličitanom sodným. Vyjadrite v iónovom tvare. 

1.7 Čo v  reakcii oxóniových iónov s uhličitanom vystupuje ako zásada? 

1.8 Hydroxid hlinitý má tzv. amfotérne vlastnosti. Vysvetlite. 

 

Úloha 2     (19 b)  

 Odpad v podobe kalu z výroby základnej suroviny pre výrobu hliníka  

z Bayerového procesu obsahuje hlavne oxidy a hydroxidy železa, oxidy kremíka a 

zvyšky roztoku nebezpečnej látky, hydroxidu sodného. Hydroxid sodný je veľmi silná 

Bronstedtova zásada, preto kal môže mať veľmi vysoké pH. V závislosti od obsahu 

hydroxidu dosahuje hodnoty od 10 do 14.  

2.1 Pomocou rovnice neutralizácie hydroxidu s kyselinou (H3O
+) popíšte bázické 

vlastnosti NaOH. Rovnicu napíšte v iónovom tvare a označte ión, ktorý je 

nositelom bázických vlastností. 

 Najúčinnejšou neutralizáciou hydroxidu v kale je reakcia s kyselinou. 

Problémom je, že na neutralizáciu veľkého množstva kalu by bolo potrebné veľké 

množstvo kyseliny. Takýto spôsob je často neekonomický. Navyše, kyselina by 

musela byť dostatočne zriedená vzhľadom na búrlivú reakciu neutralizácie. Po 

havárii v maďarskom mestečku Ajka sa uvoľnilo obrovské množstvo kalu a zatopilo 

polia aj obydlia v okolí skládky. Táto ekologická katastrofa sa podpísala na 

obrovských materiálnych škodách. Jedným z opatrení neutralizácie kalu bola reakcia 

so zriedenou kyselinou octovou. Okrem toho sa ku kalu pridával aj mletý sadrovec, 

ktorého prítomnosť menila tekutý kal na viac viskóznu hmotu, čím sa malo zamedziť 

ďalšie šírenie kalu. Niektorí experti tvrdia, že prítomnosť sadrovca môže čiastočne 

ovplyvniť aj pH kalu. Toto je na prvý pohľad v rozpore s neutrálnym charakterom tejto 

látky.  

2.2 Napíšte, názov alebo chemický vzorec látky, ktorá je základom sadrovca a ióny, 

ktoré sa uvoľňujú pri rozpúšťaní sadrovca vo vode.  

2.3 Vysvetlite pH neutralitu tejto látky. 

 Sadrovec je pomerne málo rozpustná vapenatá soľ. Jej rozpustnosť však 

zaručuje dostatočné uvoľňovanie iónov tejto soli do vodných roztokov. Podstata 

znižovania pH červeného kalu pomocou sadrovca je tvorba nerozpustných zlúčenín 

vápnika. Prítomnosť dostatočne veľkého množstva vápenatých iónov zo sadrovca 
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môže čiastočne viazať časť hydroxidových iónov vo forme zrazeniny hydroxidu. Ešte 

významnejšou je reakcia so vzdušným CO2 v zásaditom prostredí. Tento plyn je 

schopný reagovať s alkalickým hydroxidom najmä v prítomnosti vápenatých katiónov 

zo sadrovca. Nevýhodou je, že tento dej je limitovaný dostatočným prístupom oxidu 

uhličitého z atmosféry a preto je pomerne pomalý. Výsledkom reakcie je vo vode 

nerozpustný uhličitan vápenatý, ktorý je v zásaditom prostredí veľmi stabilný.  

2.4 Napíšte rovnice chemických reakcií vápenatých katiónov s hydroxidovými 

aniónmi a vápenatých katiónov s oxidom uhličitým v bázickom prostredí. 

Rovnice zapíšte v iónovom tvare.  

2.5 Porovnajte rozpustnosť uhličitanu vápenatého a síranu vápenatého (uveďte 

ktorá látka je rozpustnejšia a vysvetlite) ak hodnoty súčinov rozpustnosti sú:  

 Ks(CaCO3) = 4.8 × 10−9  

 Ks(CaSO4) = 2.4 × 10-5 

2.6 Vypočítajte koncentráciu vápenatých iónov v nasýtnom roztoku CaSO4.  

2.7 Vypočítajte, koľko percent bezvodej soli obsahuje nasýtený roztok, ak molová 

hmotnosť bezvodej soli má hodnotu: M = 136.14 g mol-1. Keďže koncentrácia 

roztoku je pomerne malá, predpokladajte hustotu roztoku rovnakú akou je 

hustota vody (1 g cm-3) 

 

Úloha 3     (6 b)  

Reakcia vápenatých iónov s oxidom uhličitým a hydroxidovými aniónmi 

v červenom kale má ďalší environmentálny aspekt. Pri reakcii dochádza k viazaniu 

skleníkového plynu oxidu uhličitého vo forme uhličitanu.  

Predpokladajme reakciu sadrovca, červeného kalu a oxidu uhličitého 

v skládke s objemom 5 105 m3 červeného kalu s dostatočným nadbytkom sadrovca 

a tým aj nadbytkom vápenatých iónov. Kal má obsah 80 % fázy roztoku a 20 % 

nerozpustnej zložky a pH 12. Predpokladajme, že zvýšené pH je dôsledkom 

prítomnosti rozpusteného alkalického hydroxidu a inertný charakter tuhej fázy.  

Vypočítajte koľko m3 CO2  je teoreticky možné viazať reakciou červeného kalu 

vo forme uhličitanu vápenatého.  

Predpokladajme, že molárny objem plynu je 22,4 dm3 mol-1. 
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ÚLOHY Z ORGANICKEJ CHÉMIE 
Chemická olympiáda – kategória B – 48. ročník – školský rok 2011/2012 

Krajské kolo  

  
 

Martin Walko 
 : 

Maximálne 20 bodov 
Doba riešenia: 60 minút  
 

Vyplňujte len hrubo orámované časti! 
 

 

Úloha 1     (5 b) 

Udajte stupeň nenasýtenosti pre nasledujúce zlúčeniny 
 
butadién       styrén  naftalén acetylén benzén 
 
 
 
 
 

Úloha 2     (2 b) 

Uhľovodík má pomer hmotností uhlíka a vodíka 5 : 1. (Uvažujte relatívne molekulové 

hmotnosti Mr(H)=1 a Mr (C)=12) 

a) Aký je jeho stupeň nenasýtenosti? 

 

b) Takýto pomer uhlíka a vodíka zodpovedá len jedinému sumárnemu vzorcu. 

Uveďte ho. 

C     H 

 

 

Úloha 3     (13 b) 

O uhľovodíku X vieme, že má stupeň nenasýtenosti 5 a že obsahuje benzénové 

jadro. Z vodíkového NMR spektra sa zistilio že obsahuje 12 vodíkov, z toho päť 

vodíkov je na benzénovom jadre, a obsahuje iba jednu metylovú (CH3) skupinu. 

Z UV spektier sa zistilo, že X obsahuje aspoň jednu násobnú väzbu, ktorá je 
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v konjugácii s benzénovým jadrom. Po ožiarení UV svetlom, sa X premenil na zmes 

dvoch izomérov. Viete určiť štruktúru uhľovodíka X ? 

a) Napíšte sumárny vzorec uhľovodíka X 

C     H 

 

b) Napíšte štruktúrne vzorce všetkých uhľovodíkov, ktoré obsahujú dvanásť 

atómov vodíka, z toho päť na benzénovom jadre, majú stupeň nenasýtenosti 

5 a okrem benzénového jadra obsahujú ešte aspoň jednu násobnú väzbu. Pre 

každý pár geometrických izomérov uveďte len jeden a v susednom stĺpci 

správne označte, aký je to izomér. 

c) Označte krížikom v tabuľke tie uhľovodíky v ktorých je násobná väzba 

v konjugácii s benzénovým jadrom. 

d) Označte krížikom v tabuľke tie uhľovodíky, ktoré obsahujú len jednu metylovú 

skupinu. 

e) Zakrúžkujte uhľovodík X a pomenujte ho. 

 

 

Tabuľka pre úlohu 3: 
 
 

 

Vzorec Geometrický 
izomér 

Konjugovaná 
väzba 

1 Metylová 
skupina 
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Pokračovanie tabuľky: 
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PRAKTICKÉ ÚLOHY Z ANALYTICKEJ CHÉMIE 
Chemická olympiáda – kategória B – 48. ročník – školský rok 2011/12 

Krajské kolo 
 

 

Pavel Májek 

 

Maximálne 40 bodov 

Doba riešenia: 150 minút 

 

Experimentálna úloha:  

Zistite zna čku minerálnej vody použitú na analýzu  

 

Pracovný postup 

Pripravíme 250 cm3 0,01 mol·dm-3 roztoku Na2H2Y (disodná soľ kyseliny 

etyléndiaminotetraoctovej) tak, že navážime presne 0,93 g dihydrátu Na2H2Y · 2 H2O 

(M = 372,24 g·mol-1). Navážené množstvo rozpustíme v 100 – 150 cm3 kadičke, 

pričom si pomáhame tyčinkou. Roztok podľa potreby mierne zahrejeme a 

kvantitatívne prenesieme do 250 cm3 odmernej banky. Doplníme deionizovanou 

vodou po značku a premiešame.  

Do titračnej banky odpipetujeme 25 cm3 analyzovanej vzorky vody, pridáme 

odmerným valcom 5 cm3 amoniakálneho tlmivého roztoku a 25 cm3 deionizovanej 

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

indikátora erichrómovej černe T (niekoľko zrniek na špičke špachtle), titrujeme 

odmerným roztokom 0,01 mol·dm-3 Na2H2Y do zmeny sfarbenia analyzovaného 

roztoku z ružovo-červeného na modré. 

 Po prvej titrácii stanovenie zopakujte dvakrát, ak je potrebné odľahlú hodnotu 

spotreby vylúčte a priemernú hodnotu použite pri výpočte. 

 

 

Úlohy 

1. Vypočítajte presnú koncentráciu pripraveného titračného roztoku. 

2. Napíšte chemické reakcie stanovenia (v iónovom tvare). 

3. Vysvetlite, prečo je potrebné stanovenie zopakovať. 
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4. Vysvetlite, prečo pri výpočte použijeme priemernú hodnotu spotreby titračného 

činidla. 

5. Definujte celkovú tvrdosť vody. 

6. Vypočítajte celkovú tvrdosť vody v analyzovanej vzorke v mmol·dm-3.  

7. Uveďte vzorový výpočet celkovej tvrdosti vody z údajov na etikete minerálnej 

vody. 

8. Na základe údajov z etikety minerálnej vody a vypočítanej celkovej tvrdosti vody 

určte značku analyzovanej minerálnej vody 

 

 

Pomôcky 

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

kadičky, sklenená tyčinka, laboratórny stojan, svorka, lapák, univerzálny (alebo 

lakmusový) indikátorový papierik. 

 

 

Chemikálie a roztoky 

Odmerný roztok dihydrátu disodnej soli kyseliny etylén diaminotetraoctovej 

(Na2H2Y · 2 H2O) (c = 0,01 mol·dm-3), skúmaná vzorka minerálnej vody (100 –

 150 cm3), amoniakálny tlmivý roztok (50 cm3), indikátor eriochrómová čerň T. 
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