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ÚLOHY ZO VŠEOBECNEJ A FYZIKÁLNEJ CHÉMIE (II)  

Chemická olympiáda – kategória EF – úroveň F – 48. ročník – školský rok 2011/2012 

Školské kolo  
 

Stanislav Kedžuch 

 
Maximálne 15 bodov  
Doba riešenia: 90 minút     
 

Úloha 1     (5 b) 

Na skúmanie podzemných tokov v krasových útvaroch sa používa fluoresceín. 

V mieste ponoru do zeme sa do toku pridá fluoresceín a hľadá sa prameň v okolí, 

ktorý má zafarbenie.  

1.1 Roztok fluoresceínu je žltý, akú farbu pohlcuje?  

1.2 Predpokladajme, že ľudské oko zaregistruje zmenu farby, ak 20 cm vrstva 

zafarbenej vody zachytí minimálne 5,0 % žiarenia. Vypočítajte najnižšiu 

koncentráciu, ktorú je človek schopný spozorovať za daných podmienok, ak 

molárny absorpčný koeficient fluoresceínu je 9,0.104 dm3 mol-1 cm-1.  

 

Úloha 2     (5 b) 

Bohuš mal neporiadok v laboratóriu a potreboval určiť, či istý roztok obsahuje 

zinočnaté alebo olovnaté katióny. Pritom si zvolil takúto komplikovanú metódu: 

Roztok elektrolyzoval presne 2 hodiny prúdom 0,500 A. Hmotnosť jednej elektródy sa 

zväčšila o 1,22 g. Výpočtom určte kov. 

 

Úloha 3     (5 b) 

 Pri izotermickej expanzii 15,0 mol plynu pri 20 oC sa objem plynu zdvojnásobil. 

Akú prácu plyn vykonal? Koľko tepla plyn prijal? 
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ÚLOHY Z BIOCHÉMIE  
Chemická olympiáda – kategória EF – úroveň F – 48. ročník – školský rok 2011/2012 

Školské kolo  
 
Viera Bohá čová 
 
Maximálne 15 bodov  (b) 
Doba riešenia: 80 minút     
 

Úloha 1     (3,67 b) 

 Nukleotidy majú významné miesto medzi látkami živej hmoty, pretože sú 

nezastupiteľnými zložkami koenzýmov a monomérmi nukleových kyselín. 

1.1  Pomenujte dusíkaté bázy zúčastňujúce sa na stavbe nukleotidov. 
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1.2  Určte, ktoré dusíkaté bázy sú purínového a ktoré pyrimidínového typu. 

1.3  Napíšte štruktúrne vzorce deoxyribonukleotidu a deoxyribonukleozidu odvode-

ných od cytozínu a pomenujte ich.  

1.4 V nukleotide medzi jednotlivými zložkami sa uplatňujú dva typy väzieb. Vo 

vzorci nukleotidu v otázke 1.3 označte príslušné väzby a pomenujte ich. 

 

Úloha 2     (1,67 b) 

 V roku 1953 James Watson a Francis Crick z Univerzity v Cambridge navrhli 

základný model sekundárnej štruktúry molekuly DNA, ktorý sa stal prevratným 

historickým úspechom nielen molekulárnej biológie a genetiky, ale celej biológie. Za 

tento objav im bola roku v 1962 udelená Nobelova cena. Zistili, že DNA sa skladá 

z dvoch polynukleotidových reťazcov, vinúcich sa okolo spoločnej osi, ktoré sú 

navzájom stabilizované vodíkovými väzbami medzi nukleotidmi.  
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a) Napíšte štruktúrne vzorce dvojíc dusíkatých báz nukleotidov spárovaných 

vodíkovými väzbami v molekule nukleových kyselín.    

b) Ktoré páry báz sa z nich nachádzajú v DNA a ktoré v RNA? 

 

Úloha 3     (4 b)     

 Cukrovka (diabetes mellitus) je chronické, doposiaľ nevyliečiteľné ochorenie 

látkovej premeny, ktorého výskyt celosvetovo neustále narastá. Jej najvýraznejším 

prejavom je zvýšenie cukru v krvi (hyperglykémia), čo je následkom poruchy 

vylučovania inzulínu a/alebo účinku inzulínu v cieľových tkanivách. Inzulín za 

normálnych podmienok umožňuje, aby sa glukóza z potravy dostala do vnútra bunky 

a tam bola premenená na energiu. V prípade cukrovky však cukor zostáva v krvi, 

a preto neliečený diabetik má trvalo vysokú hladinu cukru v krvi. Často časť cukru u 

diabetika prechádza do moča. Odtiaľ je aj názov ochorenia: diabetes - znamená 

pretekať a mellitus - je sladký ako med. 

 Inzulín je polypeptid, ktorý sa skladá z 2 reťazcov aminokyselín: reťazec A má 

21 a reťazec B 30 aminokyselín, pričom obidva reťazce sú spojené dvomi 

disulfidovými väzbami. β bunky Langerhansových ostrovčekov pankreasu produkujú 

inzulín vo forme proinzulínu (viď. Obr. 1.), u ktorého sú reťazce A a B spojené ešte aj 

spojovacím peptidom (C- peptid), ktorý sa pri aktivácii inzulínu od reťazcov A a B 

oddeľuje (ľudský C-peptid má 31 aminokyselín). 
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Obr. 1. Schéma štruktúry ľudského proinzulínu. 

 

2.1  C – peptid po exkrécii z β – buniek Langerhansových ostrovčekov do krvného 

obehu, na rozdiel od inzulínu, nie je vychytávaný pečeňou a preto jeho 

koncentrácia v periférnej krvi je dobrým markerom sekrécie inzulínu v praktickej 

diabetológii. Pri stanovení jeho primárnej štruktúry bolo zistené, že sa skladá 

z 31 aminokyselín (AMK). Aký je minimálny počet nukleotidov štrukturálneho 

génu pre tento peptid?  
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2.2  Sekvencia štruktúrneho génu pre C – peptid je nasledujúca: 

5' - GAAGCTGAAGACCTTCAAGTGGGTCAAGTTGAACTTGGTGGGGGTCC 

TGGTGCGGGTTCTCTTCAACCTTTGGCTCTCGAGGGATCACTTCAA - 3' 

Napíšte sekvenciu druhého komplementárneho DNA reťazca k uvedenej 

sekvencii.  

2.3  Na základe vami zistenej sekvencie komplementárneho vlákna DNA (vlákno 

3'→5') napíšte sekvenciu mRNA, ktorá vznikne transkripciou tohto vlákna. 

2.4  Na základe sekvencie mRNA a genetického kódu (viď. Tab. 1.) napíšte 

primárnu štruktúru (poradie aminokyselín) C – peptidu, ktorý vznikne v procese 

translácie. 

2.5  Endonukleázy sú enzýmy, ktoré špecificky rozpoznávajú určité poradie 

nukleotidov v molekule DNA a po tomto rozpoznaní štiepia polynukleotidový 

reťazec v špecifických alebo nešpecifických miestach. Pre vedecké účely sú 

často využívané endonukleázy, ktoré sú izolované z mikroorganizmov. Ich 

označenie pozostáva zo skratky názvu bakteriálneho druhu, z ktorého 

pochádzajú a číslice, ktorá označuje typ endonukleázy. Jednou zo známych 

endonukleáz je aj enzým izolovaný z bakteriálneho druhu Arthrobacter luteus 

(Alu Ι), ktorý rozpoznáva v molekule dsDNA nasledujúcu sekvenciu: 

 5'- ... AG   CT ... - 3'  

 3'- ... TC   GA ... - 5' 

 Napíšte aké produkty vzniknú pri hydrolytickom štiepení molekuly dsDNA  

 5' -CGTCGTGAAGCTGAAGACCTT- 3'   

 3' -GCAGCACTTCGACTTCTGGAA- 5'  

 pomocou endonukleázy Alu Ι. 

 

Úloha 4     (3,33 b) 

 Vypočítajte priemernú mólovú hmotnosť jedného nukleotidového zvyšku 

v polynukleotidovom reťazci DNA a RNA, za predpokladu, že bázy sú prítomné v 

ekvimolárnych koncentráciách. Pri počítaní nezabudnite na vodu pri tvorbe väzieb!    

(mólové hmotnosti: adenín 135, guanín 151, cytozín 111, uracil 112, tymín 126, 

ribóza 150, kys. fosforečná 98.)  
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Úloha 5     (2,33 b)  

 Pečeňová bunka krysy obsahuje 10-11
 g DNA. Táto DNA je rovnomerne 

rozdelená do 42 chromozómov.  

5.1 Aká je mólová hmotnosť jednej molekuly DNA? (1 chromozóm obsahuje jednu 

molekulu DNA) 

5.2 Vypočítajte počet párov báz jednej molekuly DNA a jej dĺžku (vzdialenosť medzi 

dvoma nasledujúcimi pb je 0,34 nm; mólová hmotnosť jedného páru báz je  

v priemere 617,5; 1 Da = 1,66057.10-24 g; 1 pg DNA = 0,978.109 pb). 
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     Tabuľka č. 1. Genetický kód.         

 

 
 
 
 
 
 
 

 Druhý nukleotid  

 U C A G   
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UUU – 
fenylalanín (Phe) 
UUC – 
fenylalanín (Phe) 
UUA – leucín 
(Leu) 
UUG – leucín 
(Leu) 

UCU – serín 
(Ser) 
UCC – serín 
(Ser) 
UCA – serín 
(Ser) 
UCG – serín 
(Ser) 

UAU – tyrozín 
(Tyr) 
UAC – tyrozín 
(Tyr) 
UAA – stop 
kodón 
UAG – stop 
kodón  

UGU – cysteín 
(Cys) 
UGC – cysteín 
(Cys) 
UGA – stop 
kodón 
UGG – 
tryptofán (Trp) 

G 

U 
C 
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C 

CUU – leucín 
(Leu) 
CUC – leucín 
(Leu) 
CUA – leucín 
(Leu) 
CUG – leucín 
(Leu) 

CCU – prolín 
(Pro) 
CCC – prolín 
(Pro) 
CCA – prolín 
(Pro) 
CCG – prolín 
(Pro) 

CAU – histidín 
(His) 
CAC – histidín 
(His) 
CAA – glutamín 
(Gln) 
CAG – glutamín 
(Gln) 

CGU – arginín 
(Arg) 
CGC – arginín 
(Arg) 
CGA – arginín 
(Arg) 
CGG – arginín 
(Arg) 
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AUU – izoleucín 
(Ile) 
AUC – izoleucín 
(Ile) 
AUA – izoleucín 
(Ile) 
AUG – metionín 
(Met) 

ACU – 
treonín (Thr) 
ACC – 
treonín (Thr) 
ACA – 
treonín (Thr) 
ACG – 
treonín (Thr) 

AAU – asparagín 
(Asn) 
AAC – asparagín 
(Asn) 
AAA – lyzín 
(Lys) 
AAG – lyzín 
(Lys) 

AGU – serín 
(Ser) 
AGC – serín 
(Ser) 
AGA – arginín 
(Arg) 
AGG – arginín 
(Arg) 

G 
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A 
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G 

GUU – valín 
(Val)  
GUC – valín (Val) 
GUA – valín 
(Val) 
GUG – valín 
(Val) 

GCU – alanín 
(Ala) 
GCC – alanín 
(Ala) 
GCA – alanín 
(Ala) 
GCG – alanín 
(Ala) 

GAU – kyselina  
GAC    
asparágová (Asp) 
GAA – kyselina  
GAG   glutámová 
(Glu) 

GGU – glycín 
(Gly) 
GGC – glycín 
(Gly) 
GGA – glycín 
(Gly) 
GGG – glycín 
(Gly) 

G 

T
retí nukleotid 3' 
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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 – školský 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. 

 ,  

 
 

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 
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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 

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 
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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: Mgr. Stanislav Kedžuch, Ing. Viera Boháčová, PhD., Ing. Martina Gánovská,  
Ing. Elena Kulichová , RNDr. Viera Mazíková  
 
Recenzenti: Ing. Zuzana Bučková , Ing. Elena Kulichová, Ing. Boris Lakatoš, PhD.,       
Doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD., RNDr. V. 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 odpoveďového hárku je grafická závislosť t = f(c).       


