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

Školské kolo 
 
Helena Vicenová 
 
Maximálne 40 bodov  
Doba riešenia: 45 minút 

 
 
Poznámka 

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

 

Úloha 1 (6 b) 

Napíšte vzorce týchto zlúčenín: 

a) oxid uhličitý, 

b) kyselina chlorovodíková, 

c) hydrogenuhličitan sodný. 

  

Úloha 2 (6 b) 

Napíšte názvy týchto zlúčenín: 

a) KOH, 

b) Fe2O3, 

c) HNO3. 

 
 
Úloha 3 (10 b) 

Urobili sme dva pokusy. V prvom prípade sme vložili do plameňa kahana guľôčku 

z alobalu (hliníka) a v druhom prípade sme do plameňa pomocou injekčnej striekačky 

fúkli práškový hliník. Uveďte: 

a) pri ktorom pokuse hliník horel, 

b) s ktorou látkou sa zlučoval hliník pri tejto reakcii, 

c) prečo hliník horel len pri jednom pokuse (ktorý faktor ovplyvňovania rýchlosti 

reakcie bol využitý), a vysvetlite vplyv tohto faktora, 

d) či je horenie hliníka fyzikálny alebo chemický dej a svoje tvrdenie zdôvodnite. 
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Úloha 4 (8 b) 

a) Sodík má protónové číslo 11. Napíšte, ktorá vrstva je pri sodnom katióne 

posledná (uveďte číslovkou) a koľko je na nej elektrónov. Svoje tvrdenie 

zdôvodnite. 

b) Ako sa nazýva reakcia, pri ktorej reaguje kyselina chlorovodíková s hydroxidom 

sodným? Napíšte chemickú rovnicu tejto reakcie. 

c) Uveďte príklad chemickej reakcie, pri ktorej sa uvoľňuje teplo (netreba napísať  

chemickú rovnicu). 

 

Úloha 5 (10 b) 

Tonko potrebuje pripraviť 5,0 % roztok KOH, pričom na jeho prípravu chce 

použiť 0,10 mol KOH. 

a) Vypočítajte hmotnosť KOH a objem vody, ktorý použije na prípravu roztoku. 

b) Vypočítajte objem pripraveného roztoku KOH. 

M(KOH) =  56,1 g/mol, ρ(5,0 % roztok KOH) = 1,04 g/cm3 
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