
TEORETICKÉ ÚLOHY 
Chemická olympiáda – kategória Dz – 49. ročník – šk. rok 2012/13 
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 (18 b)  

Napíšte: 

a) čo je chemická rovnica 

b) pre ktorú svoju vlastnosť sa vodík používal ako náplň do vzducholodí a prečo 

sa prestal používať, 

c) ako súvisí číslo periódy v periodickej tabuľke prvkov, v ktorej je prvok 

umiestnený s elektrónovým obalom atómu, 

d) názov OH − , 

e) prečo má zrážková voda v rôznych oblastiach odlišné vlastnosti, 

f) ktoré plyny sú príčinou kyslých dažďov a čo spôsobujú kyslé dažde, 

g) ako by ste pokusom zistili, či je v kadičke destilovaná alebo minerálna voda. 

 

 
Úloha 2 (18 b)  

Doplňte pravé strany, stechiometrické koeficienty a produkty pomenujte.  

a) Fe  + CuCl2    →    

b) Ca(OH)2  +  HCl   →  

c) SO3  +  H2O   →  

d) KOH  +   H2SO4  →  

e) Jedna z uvedených rovníc je zápisom redoxnej reakcie. Nájdite ju a zdôvodnite 

svoj výber. 

 



 

Úloha 3 (12 b)  

Vyberte správne možnosti v tvrdeniach. 

a) Vodík je/nie je biogénny prvok. 

b) Vodík sa v prírode vyskytuje/nevyskytuje v plynoch sopiek. 

c) Všetky kyseliny obsahujú atóm vodíka, ktorý má oxidačné číslo I/ -II. 

d) Technická HNO3/HCl sa používa pod názvom kyselina soľná. 

e) Lúčavka kráľovská je zmes koncentrovaných/zriedených kyselín HNO3 a HCl 

v pomere 1 : 3.  

f) Hydrogenuhličitan vápenatý spôsobuje/nespôsobuje tvrdosť vody. 

 

 
Úloha 4 (12 b) 

Martin chce pripraviť 200 cm3 roztoku NaHCO3 s koncentráciou 0,50 mol/dm3. 

a) Napíšte chemický a bežne používaný (triviálny) názov NaHCO3. 

b) Vypočítajte hmotnosť NaHCO3, ktorú musí navážiť na prípravu roztoku. 

c) Napíšte postup prípravy tohto roztoku, ak máte k dispozícii pomôcky podľa 

vlastného výberu. 

 M(Na) = 22,99 g/mol,  M(H) = 1,01 g/mol, M(C) = 12,01 g/mol,  

 M(O) = 16,00 g/mol 

 

 

 



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

 

Maximálne 40 bodov  
Doba riešenia: 60 minút 

 

 
Príprava uhličitanu meďnatého 

 

Úloha 1 (20 b)  

1. Na hodinovom sklíčku máte navážené 3,0 g Na2CO3. 

2. Látku rozpustite v 60 cm3 vody. 

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

CuSO4, ktorý máte v kadičke. Po každom prídavku zmes 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. 

 

Úloha 2 (20 b)  

Do odpoveďového hárka doplňte požadované údaje. 
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Odpoveďový hárok 

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

Názov práce: Príprava uhličitanu meďnatého (20 b) 

 

1. Napíšte názvy laboratórnych pomôcok, ktoré ste pri práci použili. 

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

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

2. Napíšte názvy všetkých látok, ktoré ste pri práci použili. 

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

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

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

4. Napíšte, do akej skupiny látok patrí uhličitan meďnatý – vyberte zo 

zátvorky (oxidy, hydroxidy, kyseliny, soli). 

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

5. Napíšte chemický názov, triviálny názov  a vzorec zlúčeniny, z ktorej 

žíhaním vzniká CuSO4. 

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

6. Doplňte: 

CuSO4 + Na2CO3 →  .................................. + ................................. 

7. Na starých strechách z medeného plechu možno vidieť zelenú vrstvu, 

ktorú tvorí prevažne uhličitan meďnatý.  

a) Napíšte spoločný názov pre zlúčeniny, ktoré tvoria vrstvu a uveďte 

dve látky zo vzduchu, ktoré podporujú jej vznik. 

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

 b) Medzi aký typ rekcií patrí táto reakcia? 

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

8. Vypočítajte hmotnostný zlomok Na2CO3 v pripravenom roztoku. 

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

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

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


