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TEORETICKÉ ÚLOHY 
Chemická olympiáda – kategória Dz – 48. ročník – školský rok 2011/12 

Obvodné kolo 

 
Helena Vicenová 
 

Maximálne 60 bodov  
Doba riešenia: 60 minút 

 
 
Poznámka 

Pri riešení úloh môžu žiaci používať kalkulačky, avšak nie chemické tabuľky.  

 

Úloha 1 (20 b)  

Napíšte: 

a) čo je recyklácia, 

b) aký má recyklácia význam, 

c) dva príklady látok, ktoré sa recyklujú, 

d) čo sú rovnorodé zmesi, 

e) štyri faktory, ktorými možno ovplyvňovať rýchlosť chemických reakcií, 

f) prečo sa do výfukov automobilov montujú katalyzátory, 

g) príklad na chemickú reakciu, pri ktorej sa spotrebúva teplo (nemusí byť 

rovnica), 

h) ako sa volá metóda, ktorou sa oddeľujú zložky zo zmesi na základe odlišnej 

veľkosti častíc jednotlivých zložiek. 

 

 
Úloha 2 (6 b) 

Na nádobách s hydroxidom sodným a draselným je takáto značka:  

 

a) Čo táto značka označuje? 

b) Ako poskytneme prvú pomoc pri poleptaní hydroxidom? 

c) Prostriedky na čistenie odtokov obsahujú hydroxid sodný. Zdôvodnite prečo. 
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Úloha 3 (8 b)  

Mame vykypela pri varení polievka. Spozorovali ste, že plameň plynového 

horáka sa sfarbil nažlto.  

a) Možno z toho usúdiť na prítomnosť zlúčeniny niektorého  alkalického kovu?   

b) Tento prvok je v polievke vo forme katiónu. Napíš schému vzniku katiónu 

z neutrálneho atómu. 

c) Napíš vzorec a názov tejto zlúčeniny. 

d) Ako sa táto zlúčenina dostala do polievky? 

 

 

Úloha 4 (12 b)  

Zo zátvorky vyberte správne tvrdenia. 

a) Sodík a draslík patria medzi (najtvrdšie/najmäkšie) kovy. 

b) Na čerstvom reze sú sodík a draslík (matné/striebrolesklé). 

c) V poslednej vrstve majú (7/1) elektrón. 

d) Sú (veľmi/málo) reaktívne. 

e) V zlúčeninách majú oxidačné číslo (I/–I). 

f) (Na/K) je v našej strave zastúpený nedostatočne, lebo jeme málo rastlinnej 

potravy. 

 

 

Úloha 5 (14 b)  

Tonko potrebuje pripraviť dva roztoky NaNO3. V prvom musí byť látková 

koncentrácia NaNO3 0,120 mol/dm3  a v druhom hmotnostný zlomok NaNO3 0,120. 

a) Vypočítajte hmotnosť NaNO3, ktorú musí navážiť na prípravu presne 1 dm3 

roztoku s látkovou koncentráciou 0,120 mol/dm3. 

b) Vypočítajte hmotnosť NaNO3, ktorú musí navážiť na prípravu presne 1 dm3 

roztoku s hmotnostným zlomkom 0,120. Hustota roztoku je 1,08 g/cm3. 

c) Napíšte chemický názov použitej látky. 

 M(NaNO3) = 85,0 g/mol 

 

__________ 
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PRAKTICKÉ  ÚLOHY 
Chemická olympiáda – kategória Dz  – 48. ročník – školský rok 2011/2012 

Obvodné kolo 

 
Helena Vicenová a Anton Sirota 
 
Maximálne 40 bodov 
Doba riešenia: 60 minút 
 
 

 

Príprava uhli čitanu vápenatého  

Úloha 1     (20 b)   

1. Na hodinovom sklíčku máte navážených 2,5 g Na2CO3. 

2. Návažok rozpustite v 60 cm3 vody.     

3. K roztoku pridajte po malých množstvách (po sklenej tyčinke) 50 cm3 10 % 

roztoku Ca(NO3)2, ktorý máte v kadičke. Po každom prídavku roztok pomaly 

premiešajte tyčinkou.    

4. Zostavte aparatúru na filtráciu. 

5. Vzniknutú zrazeninu odfiltrujte, premyte na filtri dvakrát asi s 10 cm3 

destilovanej vody a vodu nechajte odkvapkať. 

6. Filtračný papier so získanou látkou položte na hodinové sklíčko a nechajte 

vysušiť voľne na vzduchu. 

 

 

Úloha 2  (20 b)  

 Do odpoveďového hárka doplňte požadované údaje. 

 

 

 

 

 

Autori: RNDr. Helena Vicenová (vedúca autorského kolektívu), RNDr. Anton Sirota, 

PhD. 

Recenzent: RNDr. Miroslav Tatarko, PhD.,  

Vydal: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2011 
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Odpove ďový hárok 

 

Chemická olympiáda – kategória Dz  – 48. ročník – školský rok 2011/2012 

Obvodné kolo                                                                       Súťažné číslo: .............. 

 

 

Názov práce: Príprava uhli čitanu vápenatého 

 

Napíšte názvy laboratórnych pomôcok, ktoré ste použ ili:  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

Napíšte názvy chemikálií, ktoré ste použili:  

..................................................................................................................................... 

 

Uveďte stru čný postup práce (najviac v štyroch bodoch, bez post upu filtrácie):  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

Napíšte postup filtrácie:  

...................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

Nakreslite filtra čnú aparatúru: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Úlohy:   

1. Opíšte vlastnosti získaného produktu (skupenstvo, sfarbenie, vzhľad). 

..................................................................................................................................... 

 

2. Napíšte, do akej skupiny látok patrí uhličitan vápenatý – vyberte zo zátvorky 

(oxidy, hydroxidy, kyseliny, soli): 

.............................................................................................. 

 

3. Napíšte mineralogický názov uhličitanu vápenatého. 

........................................................................................................................................ 

 

4. Doplňte chemickú rovnicu reakcie: 

Ca(NO3)2 + Na2CO3 →  ............................ + ........................... 

 

5. Vypočítajte hmotnostný zlomok uhličitanu sodného v roztoku, ktorý ste pripravili  

     v úlohe 1, body 1 a 2: 

 

 

 

 

 

 

 


