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RIEŠENIE A HODNOTENIE PRAKTICKÝCH ÚLOH 

Z ANALYTICKEJ CHÉMIE 
Chemická olympiáda – kategória A – 49. ročník – školský rok 2012/2013 

Celoštátne kolo 

 
Pavol Tarap čík 
 
 
Hodnotenie:  25 bodov (b), resp. 58 pomocných bodov (pb) 
 
 

Identifikácia a chelatometrické stanovenie  

Modelové vyplnenie odpove ďového hárka   
1. Rozlíšenie zloženia roztokov A, B, C: 

Opíšte postup pokusov, ktoré ste urobili a pozorovanie 

 

Napríklad: Ak roztoky majú zloženie 

A – chelatón c(ch) 0,02000 mol dm-3,   B – zinočnatý ión,   C – hlinitý ión 

a)  

- na hodinové sklíčko dáme kvapku z každého roztoku a pridáme zrnko indikátora – 

roztoky sa sfarbia do žlta 

- k žltým roztokom pridáme niekoľko zrniek urotropínu – roztok B obsahujúci zinočnaté 

ióny sa sfarbí do fialova 

b)  

- fialovo sfarbený roztok (B) rozdelíme na dve hodinové sklíčka 

    - k jednému pridáme niekoľko kvapiek z prvého žltého roztoku (A) – fialová sa odfarbí 

do žlta  

    - k druhému pridáme kvapku z druhého žltého roztoku (C) – sfarbenie sa nezmení 

 

Záver: 

Roztok A – chelatón 

Roztok B – zinočnatý ión 

Roztok C – hlinitý ión 

Zdôvodnenie: 

Zinočnatý ión reaguje s indikátorom pri vhodnom pH pričom sa tvorí fialový komplex,  

Prídavkom chelatónu sa zinočnatý ión zviaže do bezfarebného komplexu a fialový 

komplex sa netvorí.  
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Hodnotenie: 3 pb za vhodné experimenty, 5 pb za zdô vodnené riešenie  

                                                                                                                   spolu 8 pb 

2. Stanovenie presnej koncentrácie Zn 2+ 
 
Spotreby pri titrácii: V1 = 20,00 cm3     V1 = 20,10 cm3     V1 = 20,05 cm3 
 
                 Priemer  V1 = 20,05 cm3 
 
Výpočet koncentrácie: 
 
n(ch) = c(ch) × V1 = 0,02000 mol dm-3 × 20,05 cm3 = 4,010 .10-4 mol 
 
n(Zn) = n(ch) 
 
c(Zn) = n(Zn) / V(Zn) = 4,010 .10-4 mol/ 25,00 cm3  
 
 
Koncentrácia Zn2+ = 1,604.10-2 mol dm-3 
 

Hodnotenie: 2 pb za výpo čet  a po 1 b za každú vykonanú titráciu (max 3 pb) 

max 3 pb za opakovate ľnos ť  

Opakovate ľnos ť relevantných spotrieb  0,1  cm3 3 pb 

  0,2 cm3 2 pb 

  0,3 cm3 1 pb 

 

Relatívna odchýlka od správnej hodnoty do 2% 15 pb 

 do 4% 12 pb 

 do 6%   9 pb 

 do 8%   6 pb 

 do 10%   3 pb 

 

                                                                                                            spolu 23 pb  
 
3. Stanovenie presnej koncentrácie Al 3+ 
 
Spotreby pri titrácii: V2 = 20 cm3     V2 = 20,10 cm3     V2 = 20,05 cm3 
 
                 Priemer  V2 = 20,05 cm3 
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Výpočet koncentrácie: 
 
n0(ch) = c(ch) × V(ch) = 2,000.10-2  mol dm-3 ×  25,00 cm3 = 5,000 .10-4 mol 
 
n(Zn) = c(Zn) × V2 = 1,604.10-2  mol dm-3 × 20,05 cm3 = 3,216 .10-4 mol 
 
n(Al) = n0(ch) – n(Zn) = 5,000 .10-4 mol – 3,216 .10-4 mol = 1,784.10-4 mol 
 
c(Al) =  n(Al) / V(Al) = 1,784.10-4 mol / 10 cm3   
 
Koncentrácia Al3+ = 1,784-2 mol dm-3 
 

Hodnotenie: 2 pb za výpo čet  a po 1 b za každú vykonanú titráciu (max 3 pb) 

max 3 pb za opakovate ľnos ť  

Opakovate ľnos ť relevantných spotrieb  0,1  cm3 3 pb 

  0,2 cm3 2 pb 

  0,3 cm3 1 pb 

Relatívna odchýlka od správnej hodnoty do 2% 15 pb 

 do 4% 12 pb 

 do 6% 9 pb 

 do 8% 6 pb 

 do 10% 3 pb 

                                                                                                          spolu 23 pb  
 
4.   Napíšte odpovede na nasledujúce s úlohou súvis iace otázky: 

a)   Aká chemická látka spôsobuje žlté sfarbenie? 

      Voľná forma indikátora xylenolovej oranžovej. 
 
b)   Aká chemická látka spôsobuje fialové sfarbenie? 

      Komplex indikátora xylenolovej oranžovej so zinkom.  

 
c)   Prečo nie je možné stanoviť hliník priamou chelátometrickou titráciou? 

      Neexistuje vhodný indikátor. 

 
d)   Prečo je potrebné roztok hliníka s chelatónom zahriať? 

      Reakcia je pomalá, zahriatím sa urýchli. 

 
Hodnotenie: 1 pb za každú správnu odpove ď                                       spolu 4 pb 
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RIEŠENIE A HODNOTENIE PRAKTICKÝCH ÚLOH Z ORGANICKEJ 

SYNTÉZY 
Chemická olympiáda – kategória A – 49. ročník – školský rok 2012/2013 

Celoštátne kolo  

 

Marek Vician, Martin Putala 

 
Maximálne 15 bodov 

 

Úloha 1     (9,0 b) 

2 b za teplotu topenia v rozsahu (331 – 334 °C), ro vnomerný pokles bodov k 310 °C,    

0 b pri nižšej teplote topenia alebo netopiacom sa zvyšku, 

6 b 0,36 až 0,50 g 6 b; rovnomerný pokles bodov s klesajúcou/rastúcou hmotnosťou 

mimo stanoveného limitu (za každých začatých 0,01 g odpočítať -0,15 b). Pri 

izolovaní látky min. 0,6 b. 

1 b za pozitívny test luminiscenčných vlastností luminolu. 

Poznámka:  

Reálne získaná hmotnosť produktu pri kontrolnom experimente (vysušený): 0,41 g 

 

Úloha 2     (1,3 b)  

a)    0,4 b 

 
   0,2 b za látky v reakcii 

   0,2 b za stechiometrické koeficienty 

b)   0,3 b n(5-nitro-2,3-dihydroftalazín-1,4-dión) = 0,80 / 207 = 0,00386 mol;  

n(Na2S2O4) = 2,05 / 174 = 0,01178 mol; pre rozsah reakcie 0,01178/3 = 

0,00393 mol 

n(NaOH) = 0,018 . 2 = 0,0360 mol; pre rozsah reakcie 0,0360/6 = 0,0060 

mol 

Podľa stechiometrie reakcie je teda činidlom určujúcim rozsah reakcie         

5-nitro-2,3-dihydroftalazín-1,4-dión. 
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c)    0,3 b Teoretický výťažok: 

m = n(5-nitro-2,3-dihydroftalazín-1,4-dión) . M(luminol) = 0,00386 . 177 =          

= 0,68 g 

d)    0,3 b správny výpočet experimentálneho výťažku v % (zaokrúhlený na celé číslo, 

                      pri nedostatočnom zaokrúhlení 0,2 b). 

 

Úloha 3     (1,3 b) 

a) 5 x 0,2 b  Za správne priradenie protónov jednotlivým chemickým posunom.  

 

b)    0,3 b V 13C spektre luminolu je 8 signálov. 

 

Úloha 4     (0,6 b) 

a)    0,3 b Napr. katalytická hydrogenácia alebo redukcia pomocou chloridu cínatého 

v etanole. Treba uznať aj iné riešenia okrem redukcií prebiehajúcich 

v kyslom prostredí, nakoľko sa v ňom východisková zlúčenina rozkladá. 

 

b)    0,3 b  
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Úloha 5     (1,8 b) 

a)    0,4 b NaBH4 redukuje rýchlejšie a ľahšie elektrofilnejší ketón než ester, nakoľko je 

NaBH4 mierne redukčné činidlo. Nitro skupinu neredukuje vôbec.  

 

b)    0,4 b LiAlH4 patrí medzi najsilnejšie redukčné činidlá a redukuje výborne estery 

ako aj karbonylové zlúčeniny. Izolované dvojité väzby ale neredukuje.  

 

c)    0,4 b Borán reaguje s karboxylovou kyselinou za vzniku triacyloxyboránov 

a vodíka. Triacyloxyborány sú v podstate zmiešané anhydridy a omnoho 

reaktívnejšie ako estery. Estery uvedeným spôsobom nereagujú a sú 

redukované omnoho pomalšie.  

 

d)     0,4 b Borán má okrem redukčných aj vynikajúce hydroboračné vlastnosti, ktoré sa 

prejavujú na násobných väzbách ako napr. aj v tomto príklade. Dochádza k 

postupnej adícii boránu na dvojité väzby za vzniku trialkylboránu. 

Hydroborácia je omnoho rýchlejšia ako redukcia esteru.  

 

e)    0,2 b Borán tvorí s dimetylsulfidom omnoho silnejší komplex ako 

s tetrahydrofuránom (atóm síry je silnejšia Lewisova báza ako atóm kyslíka). 
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Úloha 6     (1,0 b) 

a)    2 x 0,4 b 

 

b)    0,2 b Pyridín reaguje so vznikajúcim chlorovodíkom a taktiež uvoľňuje voľný 

hydrazín z jeho soli.  

____________________ 
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