
 

TEORETICKÉ ÚLOHY 
Chemická olympiáda – kategória Dg – 49. ročník – šk. rok 2012/13 
Krajské kolo 
 
Helena Vicenová 
 

 

Maximálne 60 bodov  
Doba riešenia: 60 minút 

 

 
Poznámka 

Pri riešení úloh môžu žiaci používať kalkulačky a periodickú tabuľku, ktorá je 

uvedená v texte.  

 

 

Úloha 1 (22 b)  

Napíšte: 

a) čo je molekula, 

b) znenie periodického zákona, 

c) dva príklady používania vodíka v súčasnosti, 

d) dva príklady použitia destilovanej vody, 

e) ktorá fyzikálna veličina sa používa na vyjadrenie veľkého množstva častíc látky, 

f) aké dôsledky môže mať nedodržanie správneho postupu pri riedení kyseliny 

vodou, 

g) počet vrstiev a počet elektrónov v poslednej vrstve atómu Si a svoje tvrdenie 

zdôvodnite, 

h) vzorec a názov dvojprvkovej zlúčeniny vodíka a síry, ktorá obsahuje atóm síry 

s oxidačným číslom –II, 

i) vzorce a názvy soli a hydrogensoli, ktoré sú odvodené od kyseliny uhličitej 

s katiónom horečnatým. 

 

 

Úloha 2 (20 b) 

H2 sa zlučuje s Cl2 na chlorovodík. Napíšte: 

a) chemickú rovnicu reakcie,  



b) jej vyjadrenie pomocou počtu častíc. 

c) jej vyjadrenie pomocou látkových množstiev, 

d) aké látkové množstvo molekúl vodíka zreaguje, ak sa na reakciu použijú 3 mol 

molekúl chlóru, 

e) aké látkové množstvo molekúl chlorovodíka vznikne, ak sa na reakciu použijú 3 

mol molekúl vodíka, 

f) koľko molekúl vodíka sa nachádza v 1 móle molekúl vodíka, 

g) koľko atómov vodíka sa nachádza v 1 móle molekúl vodíka, 

h) hmotnosť 1 mólu atómov vodíka, 

i) hmotnosť 1 mólu molekúl vodíka. 

M(H) = 1,01 g/mol 

 

 

Úloha 3 (8 b)  

Vyberte správne tvrdenia. 

a) Kyselina dusičná je/nie je prchavá. 

b) Alkalické kovy ľahko/ťažko odovzdávajú elektróny. 

c) Medzi skleníkové plyny nepatrí vodná para/kyslík. 

d) Na ohrievacom telese práčky sa usadzuje CaCO3, ktorý vzniká 

z hydrogenuhličitanu vápenatého neutralizáciou/chemickým rozkladom. 

 

 
Úloha 4 (10 b) 

Martin potrebuje pripraviť 200 cm3 roztoku NaNO3 s hmotnostným zlomkom 

0,120. Vo fyzikálno-chemických tabuľkách zistil, že hustota roztoku je 1,080 g/cm3.  

a) Akú hmotnosť NaNO3 musí navážiť? 

b) Aká je koncentrácia NaNO3 v pripravenom roztoku? 

M(Na) = 22,99 g/mol,  M(N) = 14,01 g/mol, M(O) = 16,00 g/mol 

 

 



PRAKTICKÉ ÚLOHY 
Chemická olympiáda – kategória Dg – 49. ročník – šk. rok 2012/13 
Krajské kolo          
 
Pavol Bernáth 
 

 

Maximálne 40 bodov  
Doba riešenia: 60 minút 

 

 
Príprava uhličitanu vápenatého 

 

Úloha 1 (20 b)  

1. Na hodinovom sklíčku máte navážené 3,00 g uhličitanu draselného. 

2. Látku rozpustite v 60 cm3 vody. 

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

chloridu vápenatého, ktorý máte v kadičke. Po každom prídavku roztok pomaly 

premiešajte tyčinkou. 

4. Zostavte aparatúru na filtráciu. 

5. Vzniknutú zrazeninu odfiltrujte, premyte na filtri destilovanou vodou a vodu 

nechajte odkvapkať. 

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

voľne na vzduchu. 

7. Do skúmavky vložte malé množstvo získaného produktu, pridajte vodu výšky asi 

2 cm. Obsah skúmavky premiešajte pretrepaním, pomaly prikvapkávajte 5 % 

roztok kyseliny sírovej a pozorujte. 

 

Úloha 2 (20 b)  

Do odpoveďového hárka doplňte požadované údaje. 

 

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

PaedDr. Pavol Bernáth 

Recenzenti: RNDr. Jana Chrappová, PhD., Jaroslav Baričák 

Vydal: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2012 

 



 

Odpoveďový hárok 

Chemická olympiáda – kategória Dg – 49. ročník – šk. rok 2012/13 
 
Krajské kolo         Štartové číslo: ............... 
 

Názov práce: Príprava uhličitanu vápenatého (20 b) 

 

1. Napíšte názvy laboratórnych pomôcok, ktoré ste použili. 

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

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

 

2. Napíšte vzorce látok, ktoré ste pri príprave uhličitanu vápenatého použili. 

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

 

3. Opíšte vlastnosti získaného produktu (skupenstvo, sfarbenie). 

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

 

4. Napíšte chemickú rovnicu zrážacej reakcie: 

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

 

5. Napíšte, čo ste pozorovali po pridaní roztoku kyseliny sírovej do 

skúmavky so zrazeninou.  

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

 

6. Napíšte rovnicu reakcie zrazeniny s kyselinou sírovou: 

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

 

7. Medzi aký typ reakcie môžeme zaradiť reakciu vzniknutej zrazeniny 

s kyselinou sírovou: a) redoxná reakcia, b) neutralizácia, c) chemický 

rozklad. 

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

 



8. Za predpokladu, že zrážacou reakciou ste získali 1,0 g zrazeniny, 

vypočítajte výťažok chemickej reakcie. 

M(K2CO3) = 138,2 g/mol, M(zrazenina) = 100,1 g/mol 

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

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

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

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

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

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

 
 

 

 



 


