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ÚLOHY ZO VŠEOBECNEJ A FYZIKÁLNEJ CHÉMIE (I) 
Chemická olympiáda – kategória EF – úroveň E - 48. ročník – školský rok 2011/2012 

Školské kolo 

Iveta Ondrejkovi čová 
 
Maximálne 15 bodov  
Doba riešenia: 80 minút     

 

 

Úloha 1     (5,5 b) 

 Prášková meď sa často pripravuje reakciou okysleného vodného roztoku 

meďnatej soli s neušľachtilým kovom, napr. s hliníkom alebo zinkom. Podobným 

spôsobom možno pripraviť aj iné kovy, ktoré sa vylúčia zo svojich vodných roztokov, 

ak sa do nich pridá menej ušľachtilý kov. Všeobecne platí, že kov s menšou 

hodnotou štandardného elektródového potenciálu pôsobí redukčne na hydratované 

katióny kovu s väčšou hodnotou štandardného elektródového potenciálu. Uvedený 

spôsob prípravy kovov sa nazýva cementácia. 

1.1  Napíšte rovnicu reakcie vodného roztoku chloridu meďnatého s hliníkom 

 a) v stechiometrickom a stavovom tvare,  

b) v časticovom („iónovom“) tvare; 

2.1   a) Napíšte, ktoré z uvedených kovov M (M = Zn, Mg, Pd, Ag, Fe) je možné 

použiť na prípravu medi cementáciou.  

 b) Výber kovov, ktoré redukujú katióny Cu2+, odôvodnite pomocou uvedených 

hodnôt štandardných elektródových potenciálov: 

   E°(Cu 2+|Cu) = 0,342 V; E°(Al 3+|Al) = –1,662 V; E°(Zn 2+|Zn) = –0,762 V; 

E°(Mg 2+|Mg) = –2,372 V; E°(Ag +|Ag) = 0,7996 V; E°(Fe 2+|Fe) = –0,447 V; 

E°(Pd 2+|Pd) = 0,951 V. 

 

 

3.1  Napíšte: 

 a)  rovnicu reakcie vodného roztoku meďnatej soli s jedným vybraným kovom 

M v časticovom tvare, 

 b)  vzorec oxidovadla a redukovadla v tejto reakcii. 
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Úloha 2     (3 b) 

 Kyselina dusičná je silná oxidujúca kyselina, ktorá rozpúšťa väčšinu kovov 

okrem Au, Pt, Rh, Ir, Nb a Ta. Stupeň redukcie kyseliny závisí od jej koncentrácie, od 

teploty a od charakteru použitého kovu. Reakciou železa s veľmi zriedenou kyselinou 

dusičnou vzniká dusičnan železnatý a dusičnan amónny (rovnica 1). Stredne 

koncentrovaná kyselina dusičná reaguje so železom za vzniku dusičnanu železitého 

a oxidu dusnatého (rovnica 2). Železo sa s koncentrovanou kyselinou dusičnou 

pasivuje, a preto s ňou nereaguje. Zapíšte chemické rovnice 1 a 2 príslušných reakcií 

včítane stechiometrických koeficientov. 

 

Úloha 3     (6 b) 

3.1 Vypočítajte hodnotu elektródového potenciálu vodíkovej elektródy vo vodnom 

roztoku kyseliny s pH = 2,00 pri teplote 25,00 °C a  tlaku vodíka 100 kPa.  

3.2 Napíšte a zdôvodnite na základe hodnôt štandardných elektródových 

potenciálov, ktoré z kovov M (M = meď, striebro, železo, zinok a paládium) budú 

reagovať s vodným roztokom kyseliny chlorovodíkovej s pH = 2,00.  

3.3 Napíšte rovnicu reakcie vodného roztoku kyseliny chlorovodíkovej s jedným 

vybraným kovom M v stavovom tvare. 

 Použite hodnoty štandardných elektródových potenciálov uvedené v úlohe 1. 
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ÚLOHY Z TECHNOLOGICKÝCH VÝPOČTOV 
Chemická olympiáda – kategória EF – úroveň E - 48.ročník – šk.rok 20011/2012 

Školské kolo 

Ľudmila Glosová 
 
Maximálne 15 bodov 
Doba riešenia: 90 minút 
 

Úloha 1 (6,5 pb) 

 Marek má doma celkom slušnú zbierku minerálov. Rád sa túla v prírode a 

vyhľadáva miesta, kde by sa mohli nachádzať nejaké zaujímavé kamene. Nedávno 

objavil nerast peknej olivovozelenej farby. V školskom chemickom laboratóriu odobral 

z neho vzorku a analýzou najskôr zistil, že sa rozpúšťa v kyseline dusičnej. Vznikol 

svetlozelený roztok, v ktorom dokázal prítomnosť železa a horčíka. Prišiel na to, že 

minerál je olivín (Mg,Fe) 2SiO4 a jeho chemické zloženie možno zapísať ako 

MgFeSiO4 alebo zmes oxidov FeO, MgO a SiO2. Zistil tiež, že sa využíva pri výrobe 

kremičitého technického skla. 

Spolu s Marekom vyriešte tieto dva problemy: 

1.1 Vypočítajte zloženie čistého olivínu a vyjadrite ho hmot. % jednotlivých prvkov, 

ak je známe, že 40 % minerálu tvorí Mg a Fe a hmotnostný pomer Mg : Fe = 

= 4 : 1 

1.2 Vypočítajte, v akom nadbytku sa použila koncentrovaná kyselina dusičná, ak  

20 g čistého olivínu sa rozpustilo v 27,5 cm3 tejto kyseliny. 

Použite chemickú rovnicu, ktorú získate doplnením stechiometrických 

koeficientov v nasledujúcej reakčnej schéme:   

MgFeSiO4  + HNO3  →  MgFe(NO3)4  + H4SiO4 

 

M (MgFeSiO4 ) = 172,208 g.mol-1 

M (Mg) = 24,312 g.mol-1  

M (Fe) = 55,85 g.mol-1 

M (Si) = 28,086 g.mol-1 

 

M (O) = 15,99 g.mol-1 

M(HNO3) = 63,013 g.mol-1 

w(HNO3) = 0,960 

ρ(HNO3,96 %) = 1,4354 g.cm-3 
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Úloha 2     (5 pb) 

 Základ sklárskeho kmeňa tvorí vápenec a minerál olivín. Do zmesi sa pridalo 

850 kg olivínu, ktorý obsahoval 25,37 % Mg, 14,57 % Fe, 18,32 % Si a 41,74 % O 

a vápenec, ktorý obsahoval 60% CaCO3 a 40% MgCO3. 

Vypočítajte: 

a) koľko sklárskeho kmeňa obsahujúceho 18,1 % Mg sa pripravilo, 

b) koľko kg vápenca danej čistoty sa použilo. 

M (MgCO3) = 84,321 g.mol-1 

M (CaCO3) = 100,089 g.mol-1 

Pomôcka: Bilanciu počítajte vzhľadom na obsah Mg. 

 

Úloha 3     (3,5 pb) 

 Vyťažený vápenec s hmotnosťou 2,5 t sa drvil na čeľusťovom drviči, následne 

prešiel sitovým triedičom a získali sa tri frakcie – prvá frakcia s hmotnosťou 560 kg a 

s veľkosťou častíc 20 – 30 mm, druhá s hmotnosťou 1 172 kg s veľkosťou častíc  

8 – 20 mm a tretia vážila 718 kg a častice mali veľkosť 4 – 8 mm. 

a) Vypočítajte priemernú veľkosť častíc v triedenom materiáli.  

b) Zistite relatívny výťažok operácie drvenia.   

c) vypočítajte percentuálny podiel strát. 
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ÚLOHY Z ORGANICKEJ CHÉMIE 
Chemická olympiáda – kategória EF- 48. ročník – školský rok 2011/2012  

Školské kolo 

 
Viera Mazíková 
 
Maximálne 10 bodov  
Doba riešenia: 40 minút 
 
 
Úloha 1     (2 b) 

Napíšte vzorcom syn geometrický izomér zlúčeniny s názvom  

4-(1,1-dimetylhydroxymetyl)cyklohexánkarbaldehyd, ktorý je voňavou zložkou 

konvalinky. Naznačte iba umiestnenie substituentov na kruhu v polohe syn. Uveďte 

ďalší typ izomérie cyklohexánu a jeho substituentov okrem geometrickej.  

 

Úloha 2     (2,2 b)  

 Napíšte dve reakcie prípravy aromatického aldehydu z uhľovodíka (zavedenie 

aldehydickej funkčnej skupiny na aromatický uhľovodík). Preferujte menné reakcie. 

 

Úloha 3     (2,6 b) 

 Navrhnite syntézu 2-fenyletanolu z brómbenzénu, ak máte k dispozícii horčík, 

HBr a etylénoxid. Uvažujte, pre výrobu ktorých syntetických vôní môže byť tento 

produkt východiskovou zlúčeninou. 

 

Úloha 4    (3,2 b) 

 V roku 1903 bol syntetizovaný metylnonylacetaldehyd, avšak pre svoju 

prenikavú vôňu zostal dlho nepovšimnutý. V rohu 1921 ho použil s prekvapujúci 

efektom Ernest Beaux v parféme "par excelence", dodnes slávnom Chanel No 5. 

 Podobne aldehydický základ molekuly majú linalool v levanduli a geraniol 

v ružiach. Napíšte vzorce a substitučné názvy všetkých týchto zlúčenín. 
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ÚLOHY Z ANALYTICKEJ CHÉMIE 
Chemická olympiáda – kategória EF – 48. ročník – šk. rok 2011/12 

Školské kolo 

 
Martina Gánovská   
 
Maximálne 10 bodov              
Doba riešenia: 40 minút  
 

Úloha 1 (3,6 b) 

 Zlúčeniny nachádzajúce sa v kale obsahujú prvky v rôznych oxidačných 

stupňoch. Oxidačný stupeň prvku môže výrazne ovplyvniť jeho správanie sa. 

Objektívnym meradlom redukčnej lebo oxidačnej schopnosti látok je oxidačno- 

redukčný potenciál príslušnej čiastkovej reakcie.  

1.1   V rovniciach: 

a) Zapíšte jednotlivé polreakcie, 

b) Určte stechiometrické koeficienty,  

c) Na základe redoxného potenciálu určte smer reakcie. 

 

         

                                                                 

                     
                                                                                                   

         

 
1.2 Vypočítajte redoxný potenciál systému , ak koncentrácia 

manganistanu je 0,02 mol dm-3, koncentrácia Mn2+ je 0,002 mol dm-3, pH 

roztoku je 3 a meranie prebehlo pri teplote 25°C. 

 ,  
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Úloha 2     (6,4 b) 

 V súčasnosti sa na stanovenie látok používajú najmä inštrumentálne metódy.  

Napriek tomu jednou z možností stanovenia antimónu ostávajú metódy odmernej 

analýzy. Antimón v oxidačnom stupni Sb(III) (vo forme SbO3
3-) možno stanoviť 

manganometricky a v oxidačnom stupni Sb(V) ako antimoničnany SbO4
3- 

titanometricky. 

Pri rozbore kalu sa celková hmotnosť antimónu zistila ako súčet Sb(III) a Sb(V). 

Na stanovenie Sb(III) sa použilo 100 cm3 zásobného roztoku vzorky. Na jednu titráciu 

sa odobralo 25,0 cm3. Po pridaní HCl sa vzorka titrovala bez použitia indikátora 

odmerným roztokom manganistanu draselného. Spotreba odmerného roztoku bola 

9,2 cm3. Presná koncentrácia odmerného roztoku KMnO4 sa zistila titráciou kyseliny 

šťaveľovej, ktorá je opísaná v úlohe 2.3. 

 Na stanovenie Sb(V) sa použilo 100 cm3 zásobného roztoku vzorky. Na jednu 

titráciu sa odobralo 10,0 cm3. Na titráciu sa použil odmerný roztok chloridu titanitého 

s približnou koncentráciou 0,05 mol dm-3. Titrácia prebehla v 3% HCl a v inertnej 

atmosfére oxidu uhličitého. Potenciometricky indikovanej hodnote ekvivalentného 

bodu zodpovedala spotreba odmerného roztoku 9,75 cm3. Presná koncentrácia 

odmerného roztoku chloridu titanitého sa stanovila titráciou síranu železito-

amónneho, ktorá je opísaná v úlohe 2.5. 

2.1 Napíšte iónové zápisy reakcii: 

a) manganometrické stanovenie antimónu, 

b) štandardizáciu manganistanu na kyselinu šťaveľovú, 

c) stanovenie antimónu titanometricky, 

d) rovnicu reakcie chloridu titanitého so síranom železito-amónnym. 

2.2 Vypočítajte koncentráciu odmerného roztoku manganistanu draselného, ak 

viete že na titráciu 10,0 cm3 kyseliny šťaveľovej (c = 0,025 mol dm-3) bola 

priemerná spotreba manganistanu draselného 8, 8 cm3. 

2.3 Opíšte indikáciu ekvivalentného bodu pri zistení presnej koncentrácie chloridu 

titanitého. 

2.4 Vypočítajte objem roztoku chloridu titanitého (w = 0,15), ktorý je potrebný na 

prípravu  200 cm3 odmerného roztoku TiCl3 s koncentráciou c = 0,05 mol dm-3.  

2.5 Vypočítajte presnú koncentráciu odmerného roztoku chloridu titanitého, ktorá sa 

zistila titráciou m = 0,7510 g základnej látky NH4Fe(SO4)2.12 H2O. Ekvivalentný 
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bod titrácie sa dosiahol pri spotrebe 25,2 cm3 odmerného roztoku , pričom 

sa ako indikátor použil KSCN. 

2.6 Vypočítajte hmotnosť Sb(III) a Sb(V) v mg vo vzorke. 

2.7 Vypočítajte redoxný potenciál sústavy SbIII+/SbV+. Koncentrácie Sb(III) a Sb(V) 

zodpovedajú hodnotám, ktoré ste zistili pre zásobný roztok vzorky 

v predchádzajúcich úlohách. Predpokladajme, že meranie sa uskutoční pri  

25 °C.  

, ,  

,  
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ÚLOHY Z PRAXE  
Chemická olympiáda – kategória EF – 48. ročník – školský rok 2011/12 

Školské kolo  
 
Elena Kulichová   
 
Maximálne 50 bodov              
Doba riešenia: 270 minút           
 

 Typickými reakciami kyseliny askorbovej sú oxidačno-redukčné deje. 

V školskom kole sa budeme zaoberať reakciami, ktoré prebiehajú pri známom 

pokuse, nazývanom jódové hodiny.  

 Jód sa vylučuje z jodidu účinkom oxidačného činidla, napríklad peroxidu vodíka 

v kyslom prostredí: 

2 H
+
(aq) + 2 I

–
(aq) + H2O2(aq)  →  I2(aq) + 2 H2O(l)  

Dôkazom vylúčeného jódu môže byť žlté sfarbenie roztoku, alebo typické sfarbenie 

indikátora – škrobového mazu - do modročiernej.  

Ak sa však v roztoku nachádza aj kyselina askorbová, vznikajúci jód sa bude 

redukovať späť na jodid: 

I2(aq) + C6H8O6(aq)   →   2 H
+
(aq) + 2 I

–
(aq) + C6H6O6(aq)  

To znamená, že modré sfarbenie škrobového mazu sa neobjaví hneď, ale až po 

určitom čase.  

Podobne, ako v prípade iných reakcií, aj tu bude rýchlosť reakcie závislá od: 

- teploty 

- koncentrácie reaktantov. 

Cieľom praktickej úlohy v školskom bude zistiť závislosť času, ktorý je potrebný na 

vylúčenie jódu, od koncentrácie reaktantov.   

 

Úloha 1 Príprava roztokov 

Na stanovenie si pripravte nasledujúce roztoky: 
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1.1 Vypočítajte objem koncentrovanej kyseliny sírovej (w = 0,98) potrebný na 

prípravu 100 cm3 roztoku kyseliny sírovej s koncentráciou c = 3 mol dm-3 

z koncentrovanej kyseliny sírovej (w = 0,98). 

1.2 Pripravte 100 cm3 štandardného roztoku kyseliny askorbovej s koncentráciou 

blízkou 0,01 mol dm-3. 

1.3 Roztok jódu, ktorý použijete zároveň ako odmerný roztok, a roztoky kyseliny 

askorbovej, peroxidu vodíka a škrobového mazu, ktoré použijete na „jódové 

hodiny“ sú k dispozícii.  
 

Úloha 2 Stanovenie presnej koncentrácie roztoku jód u  

 Do titračnej banky pipetujte 10 cm3 štandardného roztoku kyseliny askorbovej, 

ktorý ste pripravili v bode 1.2. Pridajte 10 kvapiek škrobového mazu. Titrujte 

odmerným roztokom I2 do modrého sfarbenia, ktoré je stále minimálne 20 s.  

 Vypočítajte presnú koncentráciu odmerného roztoku jódu. 

 

Úloha 3     Stanovenie presnej koncentrácie roztoku  kyseliny askorbovej, ktorá 

sa použije na jódové hodiny  

 Do titračnej banky pipetujte 10 cm3 pripraveného roztoku kyseliny askorbovej, 

ktorý máte k dispozícii na realizáciu pokusu „jódové hodiny“ (1.3). Pridajte 10 kvapiek 

škrobového mazu. Titrujte odmerným roztokom jódu do modrého sfarbenia, ktoré je 

stále minimálne 20 s.  

 Vypočítajte východiskovú koncentráciu zásobného roztoku kyseliny askorbovej, 

ktorý sa použil na realizáciu pokusu.  

 

Úloha 4 Realizácia pokusu „jódové hodiny“ 

4.1 Odmerajte a zaznačte si teplotu v laboratóriu. 

4.2 Na pokus si pripravte kadičku s objemom 150 cm3 a odmerné banky s objemom 

50, 100, 200, 250 a 500 cm3 

4.3 Pripravte si roztoky kyseliny askorbovej na pokus: do kadičky i do baniek 

pipetujte postupne 10 cm3 roztoku kyseliny askorbovej, ktorý je určený na 

realizáciu pokusu a 10 cm3 roztoku jódu. K zmesi v kadičke nepridávajte nič, 

zmesi v jednotlivých odmerných bankách doplňte destilovanou vodou po rysku 

a zhomogenizujte. 
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4.4 S využitím výsledkov z úlohy 3 vypočítajte východiskovú koncentráciu kyseliny 

askorbovej v jednotlivých roztokoch, ktoré sa použijú na pokus. 

4.5 Pred každým pokusom si pripravte roztok peroxidu vodíka: do banky s objemom 

100 cm3 pipetujte 15 cm3 zásobného roztoku peroxidu vodíka. Doplňte po rysku 

destilovanou vodou, zhomogenizujte. Obsah banky prelejete do kadičky 

s objemom 150 cm3. K roztoku pridajte 1 cm3 roztoku škrobového mazu a 

pripravte si stopky. 

4.6 Do zmesi v 150 ml kadičke nalejte roztok peroxidu vodíka a spustite stopky. 

Stopky vypnite, keď spozorujte vznik modrého sfarbenia v reakčnej zmesi. 

Nameraný čas si zaznačte do tabuľky v odpoveďovom hárku. 

       Pokus opakujte postupne so všetkými roztokmi kyseliny askorbovej v bankách. 

Obsah každej banky (z bodu 4.3) prelejte do kadičky vhodnej veľkosti, pridajte 

roztok peroxidu vodíka so škrobovým mazom a odmerajte čas, ktorý je potrebný 

na vznik modrého sfarbenia.  

4.7 Na základe hodnôt nameraných v úlohe 4.6 vyplňte tabuľku v odpoveďovom 

hárku. K dispozícii je v nej aj riadok pre prípadné opravné merania.  

 

Úloha 5 Grafické spracovanie výsledkov 

5.1 Na milimetrový papier zostrojte grafickú závislosť času, ktorý je potrebný na 

sfarbenie škrobového mazu od koncentrácie kyseliny askorbovej použitej na 

reakciu.  
 

Pri riešení používajte nasledujúce tabu ľkové údaje: 

Kyselina askorbová:  M(C
6
H

8
O

6
) = 176,13 g mol-1 

Kyselina sírová M(H
2
SO

4
) = 98 g mol-1 

Hustota kyseliny sírovej (w = 0,98) ρ = 1,82 g cm-3 

 

 
 
Autori: Ing. Martina Gánovská, Ing. Ľudmila Glosová (vedúca autorského kolektívu),      
Ing. Elena Kulichová , RNDr. Viera Mazíková, Doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD.  
 
Recenzenti: Ing. Zuzana Bučková, Ing. Anna Ďuricová,, Mgr. Stanislav Kedžuch, 
PhD., Ing. Elena Kulichová, PhD., RNDr. Viera Poláčková, PhD.             
 
Vydal: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2011 
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Odpove ďový hárok z PRAXE  

Prílohou  odpove ďového hárka je graf závislosti t = f(cASK) 
Škola: 
  
Meno súťažiaceho: 

Celkový počet  
pridelených bodov: 

Podpis hodnotiteľa: 

 

Úloha 
 

1.1 
 
 

Výpočet objemu kyseliny sírovej: 

 

 

 

 

 

 

Výpočet návažku kyseliny askorbovej:  

 

 

Skutočne navážená hmotnosť mST = 
Úloha 

 
1.3 

 
Výpočet presnej koncentrácie štandardného roztoku: 
 

 

 

 
Spotreba odmerného roztoku jódu na štandardizáciu: 

 
 

  

Výpočet priemeru 
 
 
Rovnica štandardizácie 

 

Úloha 
2 
 
 
 Výpočet presnej koncentrácie roztoku jódu : 
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Spotreba odmerného roztoku jódu na stanovenie koncentrácie zásobného 
roztoku kyseliny askorbovej: 
 
 

  

Výpočet priemeru 
 

Úloha 
3 
 
 
 

Výpočet koncentrácie zásobného roztoku kyseliny askorbovej : 
 
 
 
 
 

Úloha 
4. 1 

 
Teplota v laboratóriu 

 
T =  

Výpočet východiskovej koncentrácie kyseliny askorbovej v roztokoch, ktoré 
sa použili na pokus:  

Roztok v kadičke  
 
 

Roztok v banke 50 cm3  
 
 

Roztok v banke 100 cm3  
 
 

Roztok v banke 200 cm3  
 
 

Roztok v banke 250 cm3  
 
 

Úloha 
4. 4 

 
 
 

Roztok v banke 500 cm3  
 
 

Výsledná tabu ľka vypo čítaných hodnôt: 

Objem roztoku, cm3 20 
kadička 

50 100 200 250 500 

Koncentrácia kyse-
liny askorbovej, 
cASK mol dm-3 

      

Čas, t 
s 

      

Čas, t 
s 

      

Úloha 
 

4.7 

Čas, t pre graf  
s 

      

Prílohou odpove ďového hárku je grafická závislos ť t = f(c).           


