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RIEŠENIE PRAKTICKÝCH ÚLOH Z ANALYTICKEJ CHÉMIE 
Chemická olympiáda – kategória A – 49. ročník – školský rok 2012/2013  
Študijné kolo 
 

Pavol Tarap čík 
 

Hodnotenie: 25 bodov (50 pb, 1b = 2 pb) 
 
 
Potrebné chemikálie a pomôcky 

Látky a ich relatívne molové hmotnosti:  

hydrogenftalan draselný 204,23 a Chelatón 3 (disodná soľ kyseliny etyléndiamín-

tetraoctovej (EDTA), dihydrát) 372,24, hydroxid sodný 39,997, kyselina octová 60,05 

 

Váženie na dobrých predvažovačkách s presnosťou 0,001 g je dostatočné.  

Roztok hydroxidu sodného 50 g NaOH rozpustite v objeme 50 ml vody, po 

ochladení na laboratórnu teplotu ho nalejte do polyetylénovej nádoby a nechajte stáť 

do druhého dňa, vznikne roztok s koncentráciou cca 18 mol/l, prípadné uhličitany sa 

nerozpúšťajú a usadia sa ako kal na dne. Na prípravu pracovného odmerného 

roztoku sa odoberá opatrne zvrchu číry roztok (pipetou).  

 Pripravte odmerný roztok hydroxidu sodného s koncentráciou približne 0,2 mol/l. 

Na prípravu roztokov treba použiť vodu bez oxidu uhličitého (čerstvo prevarenú 

a ochladenú. Nedodržanie „bezuhličitanovej“ práce spôsobuje menej ostrý farebný 

prechod v oblasti indikácie fenolftaleínom. 

Na správny zápis čísel v protokoloch, najmä pri odovzdávaných konečných 

výsledkoch treba dbať veľmi prísne (odobrať bod pri chybnom zápise). 

 

 

Úloha 1  

Meranie hmotnosti a meranie objemu pipetou a byretou – kalibrácia 

 

Úloha 1.1  

 Voda sa z nádobky odparuje rýchlosťou niekoľko mg za minútu – úbytok 

hmotnosti je teda pozorovateľný pri bežnom vážení. Prchavé látky sa musia 
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pripravovať v uzavretých nádobkách, pri používaní sa koncentrácia roztokov môže 

zmeniť, ak sú dlhodobo otvorené. 

Odporú čané hodnotenie: 5 pb  za podobnú formuláciu tohto zistenia. 

 

Úloha 1.2  

Aritmetický priemer, odhad štandardnej odchýlky pipetovaného množstva 

(hmotnosti) resp. rozpätie – získajú sa podľa obvyklých vzťahov často zabudovaných 

v bežných kalkulačkách.  

Hrubé chyby vylúčte odhadom, zo študijných dôvodov prediskutujte štatistické 

testovanie hrubých chýb.  

 

Predpokladané zistenia: 

a) Rozpätie nameraných hodnôt má byť menšie ako dvojnásobok povolenej 

odchýlky meradla.  

Odporú čané hodnotenie : 5 pb  za dosiahnutie tejto presnosti.  

Ak je rozpätie väčšie, svedčí to o nedostatkoch v technike použitia meradla 

objemu.  

b) Skutočne pridané množstvo v priemere z veľkého počtu opakovaní nemá byť 

závislé od meradla. Dielikovanou pipetou sa však dosiahne menšia presnosť (širší 

interval jednotlivých hodnôt) ako nedielikovanou pipetou, porovnateľná presnosť 

bude aj pri práci s byretou.  

Odporú čané hodnotenie : 5 pb  za podobnú formuláciu tohto zistenia. 

 

Úloha 1.3 

 Keďže váženie považujeme za presnejšie, umožňuje „jemnejšie“ delenie látky (1 

kvapka je 20 až 30 mg), predpokladáme, že chyby vnáša do výsledku merania najmä 

byreta. Priebeh grafu odlišný od priamky so smernicou 1 sa priraďuje 

nerovnomernosti trubice byrety. Ak je tento zdroj nepresnosti významný (porovnanie 

s experimentom v úlohe 1.2), treba pri meraní používať korigované hodnoty podľa 

kalibračnej čiary. 
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Odporú čané hodnotenie :  

3 pb  za správne uvedenú tabuľku nameraných hodnôt (hlavička, jednotky, platné 

číslice) 

7 pb  za správne nakreslený graf (popis osí, mierka osí zobrazenie nameraných 

hodnôt, nadpis grafu). 

 

 

Úloha 2  

Štandardizácia roztoku hydroxidu sodného na hydrogenftalan draselný 

  

Odporú čané hodnotenie: 

Opakovate ľnos ť relevantných spotrieb  0,1 ml 3 pb 

  0,2 ml 2 pb 

  0,3 ml 1 pb 

Výpočet (správny spôsob) 2 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 

  

 Štandardná odchýlka pri tomto meraní bude významne väčšia ako hodnota 

získaná v úlohe 1.2 pre byretu – je to vplyvom určovania koncového bodu titrácie a 

miernym vyprskávaním roztokov pri titrácii.  

 

 

Úloha 3  

Pozorovanie vlastností chemickej reakcie medzi katiónom Cr3+ a cheatometrickým 

činidlom EDTA 

 

Úloha 3.1 

 Sfarbenie roztokov nastupuje časovo neskôr, reakcia je pomalá, alebo dokonca 

neprebieha, ak sú roztoky príliš kyslé. Prídavok hydrogenuhličitanu alkalizuje sústavu 
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a umožňuje tak reakciu, pretože podmienená konštanta stability sa pre alkalickejšie 

prostredie zvýši. Reakcie je aj tak pomalá, zahriatím sa zrýchli.  

Pri rôznom pH vznikajú okrem komplexov ión-chelatón aj zmiešané komplexy ión-

chelatón-hydroxyskupiny – s dôsledkom na sfarbenie, ktorého odtieň závisí od pH. 

 V sérii roztokov (s rovnakým pH) sa sfarbenie stáva intenzívnejším až po 

stechiometrický pomer 1:1 a ďalej sa nemení, reaguje teda 1 ión kovu s 1 

chelatónovým aniónom. 

Odporú čané hodnotenie: 5 pb za stechiometrický pomer z experimentu 

 

Úloha 3.2 

Chemická reakcia pre odmerné stanovenie má byť:  

 stechiometrická – je 

 rýchla – nie je 

 má prebiehať úplne v smere produktov – prebieha 

 jednoznačná – nie je v zmysle celkového zloženia produktov, ale je v zmysle 

pomeru kov/ligand 

 indikovateľná – nie je pri priamej titrácii (poznatok z literatúry) 

 

Záver: reakcia nie je použiteľná na priamu titráciu, ale je použiteľná pri spätnej titrácii.  

Odporú čané hodnotenie: 5 pb  za podobnú diskusiu vlastností reakcie. 

 

____________________ 
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RIEŠENIE A HODNOTENIE ÚLOH Z PRAKTICKEJ ČASTI 

– ORGANICKÁ SYNTÉZA 
Chemická olympiáda – kategória A – šk. rok 2012/2013 

Študijné kolo 

 

Marek Vician, Martin Putala 

Maximálne 15 bodov 

 

 
Úloha 1 (8 b) 

3 b za zisk produktu (úspešnú syntézu) 

5 b 0,40 až 0,70 g 5 b; za každých začatých ±0,1 g -0,1 b, avšak neísť do 

záporného hodnotenia.  

Poznámka:  

Reálne získaná hmotnosť produktu pri kontrolnom experimente (vysušený): 0,55 g 

 
Úloha 2 (1,2 b)  

0,6 b Vznik fluoresceínu: 

 
0,6 b Reakcia fluoresceínu v alkalickom prostredí uhličitanu sodného: 

 
 

Úloha 3 (1,8 b)  

a) 0,6 b n(ftalanhydrid) = 0,37 / 148 = 0,00250 mol;  

n(rezorcinol) = 0,60 / 110 = 0,00545 mol;  

Podľa stechiometrie je teda činidlom určujúcim rozsah reakcie 

ftalanhydrid. 

b) 0,6 b Teoretický výťažok: 

m(fluoresceín) = n(ftalanhydrid) . M(fluoresceín) = 0,00250 . 332 = 0,83 g 
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c) 0,6 b správny výpočet experimentálneho výťažku v % (zaokrúhlený na celé     

číslo, 

                     pri nedostatočnom zaokrúhlení 0,5 b). 

 
Úloha 4 (1,0 b) 

 

 

Za priradenie signálov na benzénovom jadre pôvodne ftalanhydridu 4 x 0,2 b, 

za rezorcinolové signály 0,2 b. 

 

Úloha 5 (0,8 b) 

0,8 b Sklo pohlcuje UV lúče. 

 

Úloha 6 (1,5 b) 

a) 0,5 b 

 

Za rovnako správny považovať produkt acylácie do polohy 2, za produkt O-

acylácie prideliť len 0,2 b. 

 

 

b) 0,5 b  
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c) 0,5 b 

 

RT = laboratórna teplota (z angl. room temperature) 

 

Úloha 7  (0,7 b) 

 Aktívne uhlie je spoločný názov pre skupinu uhlíkových materiálov s pórovitou 

štruktúrou. Vyznačujú sa veľkým aktívnym povrchom s vysokou schopnosťou 

adsorbovať široké spektrum makromolekulových látok. Čiže aktívne uhlie 

adsorbovalo nečistoty, ktoré sú prítomné v rezorcinole a dosiahla sa tak vyššia 

čistota prekryštalizovaného rezorcinolu.  

____________________ 
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