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

Krajské kolo 

 
Pavol Tarap čík 
 
Maximálne:        40 bodov 
Doba riešenia: 180 minút 
 
 
Zistenie molovej hmotnosti slabej organickej kyseli ny 

 
Úvod   

V analytickej praxi býva jednou z úloh experimentátora identifikácia zlúčeniny. Na 

rozdiel od kvalitatívnej analýzy, keď zisťujeme či niektorá predpokladaná látka je prítomná 

v analyzovanej vzorke, identifikácia znamená zistenie, aká látka je vzorkou (výhodne sa to 

robí s látkami po dôkladnom čistení). To je možné robiť na základe zistenia niektorých 

fyzikálno-chemických parametrov látok. Takýmto parametrom môže byť molová hmotnosť, 

teplota topenia, index lomu, sila kyseliny/zásady a mnohé iné. 

 
 
Úloha:  Zistite molovú hmotnos ť slabej organickej kyseliny 

 

Princíp:   

Mnohé organické látky sú kyselinami. Z priebehu alkalimetrickej titračnej krivky je 

možné zistiť, koľko molov silného jednosýtneho hydroxidu treba na neutralizáciu istého 

množstva organickej kyseliny, z čoho sa dá vypočítať jej molová hmotnosť. Dá sa zistiť aj 

sila tejto kyseliny (hodnoty pKa), ako aj to, či sú v látke prítomné jedna alebo viaceré kyslé 

skupiny. Ak sa nezistí priebeh titračnej krivky, ale len celkové množstvo titrovateľných 

kyslých skupín, závery o molovej hmotnosti sú možné len v čiastkovej podobe. 

 
Poznámka: V praktickej časti súťaže nie je dosť času aj na čistenie (syntetická práca) aj na 

analytickú prácu, preto vaša vzorka je už látka s vysokou čistotou. 
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Experimentálna časť: 

Chemikálie  

 

Tabuľka 1  Látky, ktoré môžu byť vzorkami 

 látka forma R-vety S-vety 

Chelatón 2 tuhá látka 36, 52/53 2,26,36,46 

Chelatón 3 tuhá látka 22,36/37/38 26,36 

kyselina citrónová tuhá látka 34,36/37/38, 41 24/25,26,36/37/39, 45 

kyselina šťaveľová tuhá látka 21/22 24/25 

kyselina vínna tuhá látka 36/37/38 38/37/38 
26,37/39 

kyselina salicylová tuhá látka 22,36/37/38,41,62 26,36/37/39 

kyselina sulfosalicylová tuhá látka 36/37/38 26,36 

 

Tabuľka 2  Látky na pracovnom stole 

 látka forma R-vety S-vety 

hydrogenftalan draselný 
(presne odvážené množstvo 
v liekovke) 

 tuhá látka  - 22,24/25 

hydroxid sodný roztok na 
doplnenie 
v odmernej 
banke  

35 1/2,26,36/37,45 

fenolftaleín  indikátorový 
roztok  

- - 

bromtymolová modrá indikátorový 
roztok  

- - 

metylová oranžová indikátorový 
roztok  

- - 

Vzorky:  Dve látky kryštalickej povahy s presne známou hmotnosťou 

 

destilovaná voda. 

 

Funkčné oblasti indikátorov: fenolftaleín (8 - 9,8), bromtymolová modrá (6 - 7,6), metylová 

oranžová (3,1 - 4,5).  
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Tabuľka 3 Niektoré vlastnosti látok, ktoré môžu byť vzorkami 

pK 
Látka 

1 2 3 4 
M (g mol−1) 

chelatón 2 (EDTA) 2,07 2,75 6,24 10,34 292,24 

kyselina citrónová 3,13 4,76 6,4  192,13 

chelatón 3 (disodná 
soľ EDTA-dihydrát) 

    372,24 

kyselina salicylová 2,97 10,5   138,12 

kyselina 
sulfosalicylová, 
dihydrát 

2,84 12,53   254,22 

kyselina šťaveľová, 
dihydrát 

1,25 4,27   126,067 

kyselina vínna 3,04 4,37   150,087 

 

Vzorky samozrejme môžu obsahovať aj iné látky – kyselinu fumárovú, ftalovú, jablčnú, 

jantárovú, maleínovú, malónovú, vínnu...  

 

Pomôcky pre jedného žiaka:  

byreta – 25 cm3 

pipety nedielikované – 10 cm3 (1 ks), 20 cm3 (1 ks) 

odmerný valec 25 cm3 

odmerné banky –  500 cm3 (1 ks),  100 cm3 (3 ks), 

tyčinka, byretový lievik, kvapkadlo 

kadičky 50 – 100 cm3 (4 ks) a 250 - 400 cm3 (1 ks) 

titračné banky 250 cm3  (3 ks) 

striekačka  

filtračný papier (kúsky)  

 

P o s t u p :   

1.  Príprava odmerného roztoku hydroxidu sodného 

Pripravte 500 cm3 roztoku NaOH s koncentráciou asi 0,100 mol dm-3 tak, že doplníte 

500 cm3 odmernú banku s roztokom NaOH, ktorú máte na vašom stole, po značku 

destilovanou vodou. Roztok treba štandardizovať pomocou hydrogenftalanu 

draselného.   
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2.  Príprava štandardného roztoku hydrogenftalanu draselného      (1 pb) 

Štandardný roztok hydrogenftalanu s koncentráciou okolo 0,100 mol dm-3 pripravte 

v kadičke rozpustením dodaného presného množstva hydrogenftalanu draselného  

 v destilovanej vode. Roztok preneste kvantitatívne do odmernej banky (100 cm3) a 

doplňte po značku destilovanou vodou. Vypočítajte presnú koncentráciu pripraveného 

roztoku.  

 

3.  Štandardizácia odmerného roztoku hydroxidu sodného     (4 pb)  

Do titračnej banky odmerajte presne 20,00 cm3 roztoku hydrogenftalanu draselného a 

25 cm3 destilovanej vody. Do titračnej banky pridajte 3 kvapky indikátora fenolftaleínu.  

Roztok v titračnej banke titrujte roztokom NaOH do zmeny sfarbenia indikátora. 

Titráciu zopakujte aspoň trikrát. Z priemernej spotreby určte koncentráciu odmerného 

roztoku.  

 

4.  Analýza vzoriek 

K dispozícii máte v liekovkách dve kryštalické vzorky s presne známou hmotnosťou. 

 

Analýza vzorky č. 1:     (max. 18 pb) 

4a.  Pripravte roztok prvej vzorky tak, že v kadičke  rozpustíte  dodané presné 

množstvo vzorky  v destilovanej vode  a roztok kvantitatívne prenesiete do 

odmernej banky (100 cm3) a doplníte ho po značku destilovanou vodou.  

4b.  Do titračnej banky odmerajte presne 10,00 cm3 pripraveného roztoku prvej 

vzorky a 25 cm3 destilovanej vody. Zvoľte si prvý indikátor a pridajte z neho 3 

kvapky do titračnej banky. Titrujte roztokom NaOH do zmeny sfarbenia 

indikátora. Titráciu zopakujte dvakrát. Zaznamenajte si farebnú zmenu roztoku. 

Určte spotrebu odmerného roztoku.  

Zopakujte pokus s druhým a s tretím indikátorom. 

 

Vypočítajte látkové množstvo hydroxidu sodného potrebné na reakciu s 1 g 

neznámej látky č. 1. 

 

Analýza vzorky č. 2:      (max. 18 pb) 

4c.  Rovnaké stanovenia, ako sú uvedené v bodoch 4a a 4b, urobte s druhou 

vzorkou. 
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Vypočítajte látkové množstvo hydroxidu sodného potrebné na reakciu s 1 g 

neznámej látky č. 2. 

 

5.  Na základe pozorovaní odpovedzte na priložené otázky     (max. 14 pb) 

a)  Sú skúmané látky jednosýtne alebo viacsýtne kyseliny? 

b)  Určte molové hmotnosti pre predpokladanú sýtnosť analyzovaných látok.  

c)  Ktorá zo vzoriek je silnejšia kyselina. Zdôvodnite svoje tvrdenie. 

d)  Odhadnite, ktoré látky sú pravdepodobne vašimi vzorkami. 

 

____________________ 
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Odpove ďový hárok  Meno: 
 
2. Výpočet koncentrácie pripraveného roztoku hydrogenftalanu draselného – KHFt   (1 
pb)  
 

3. Určenie presnej koncentrácie odmerného roztoku NaOH     (max. 4 pb)  

Pipetovaný objem štandardného roztoku :  V(štandard) =  

Spotreby pri titrácii:     V1 =            V2 =          V3 = 

Priemerná spotreba:    V =  

Výpočet presnej koncentrácie pripraveného roztoku NaOH: 
 
c(NaOH) =  

4. Analýza vzoriek   

Vzorka č. 1     (max.  18 pb) 

Pipetovaný objem vzorky č.1 Vvz1 =  

Prvý indikátor  

Spotreby pri titrácii:  V1 =                                             V2 =  

Priemerná spotreba           Vp11 =  

Poznámky k priebehu titrácie: 

 

Druhý indikátor   

Spotreby pri titrácii:  V1 =                                       V2 =  

Priemerná spotreba           Vp12 =  

Poznámky k priebehu titrácie: 

 

Tretí indikátor   

Spotreby pri titrácii:  V1 =                               V2 =  

Priemerná spotreba           Vp13 =  

Poznámky k priebehu titrácie: 
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Označte hviezdičkou, ktoré priemerné spotreby ste použili pre ďalšie výpočty. Zdôvodnite 
svoje rozhodnutie. 
 

 

Vypočítajte látkové množstvo NaOH potrebné na stitrovanie 1 g vzorky č. 1. 

 

 

 

Vzorka č. 2     (max. 18 pb)  

Pipetovaný objem vzorky č.2 Vvz2 =  

Prvý indikátor  

Spotreby pri titrácii:  V1 =                            V2 =  

Priemerná spotreba           Vp21 =  

Poznámky k priebehu titrácie: 

 

Druhý indikátor  

Spotreby pri titrácii:  V1 =                       V2 =  

Priemerná spotreba           Vp22 =  

Poznámky k priebehu titrácie: 

 

Tretí indikátor  

Spotreby pri titrácii:  V1 =                            V2 =  

Priemerná spotreba           Vp23 =  

Poznámky k priebehu titrácie: 

 

Označte hviezdičkou, ktoré priemerné spotreby ste použili pre ďalšie výpočty. Zdôvodnite 

svoje rozhodnutie. 

 

 

Vypočítajte látkové množstvo NaOH potrebné na stitrovanie 1 g vzorky č. 2. 
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5.     Odpovede na otázky      (14 pb)  

a)  Sú dodané látky jednosýtne alebo viacsýtne kyseliny? Zdôvodnite svoj záver. 

 

 

 

b)  Určte molové hmotnosti pre predpokladanú sýtnosť dodaných látok. Vyplňte 

nasledujúcu tabuľku:  

 Vzorka č. sýtnosť/mol.hmot. sýtnosť/mol. hmot. sýtnosť/mol. hmot. 

 1    

 2    

 

 

 

 

c)  Ktorá zo vzoriek je silnejšia kyselina? Zdôvodnite svoj záver. 

 

 

 

 

 

d)  Odhadnite pravdepodobnú identitu jednotlivých vzoriek 

 

Vzorka č. 1 je pravdepodobne kyselina: 

Experimentálne zistená molová hmotnosť: 

 

Vzorka č. 2 je pravdepodobne kyselina: 

Experimentálne zistená molová hmotnosť: 

 

        Zdôvodnite svoj záver: 
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PRAKTICKÉ ÚLOHY Z ORGANICKEJ SYNTÉZY  
Chemická olympiáda – kategória A – 49. ročník – školský rok 2012/2013 

Krajské kolo  

 

Marek Vician, Martin Putala  
 

Maximálne 15 bodov 

Doba riešenia: 120 minút 
 

Úvod 

 Indigo je rastlinné farbivo s veľmi dlhou históriou, ktorá siaha až do starovekej Indie, 

kde ho používali pre charakteristické modré sfarbenie. Dnes sa indigo vyrába výlučne 

syntetickou cestou v objeme okolo 50 tisíc ton ročne a používa sa pre svoju jedinečné 

modré sfarbenie ako farbivo na látky. Typické sú modré džínsy, ktorých modrá farba je 

spôsobená práve indigom.    

 Synteticky vyrobené indigo sa chemicky redukuje na žltý dihydroderivát, ktorý je 

rozpustný v zásaditých vodných roztokoch a nazýva sa leukoindigo. Na určitý čas je 

tkanina ponorená do tohto roztoku a takto impregnovaná je vystavená vzduchu, pričom 

dochádza k oxidácii leukoindiga na modré indigo.  

 

Príprava indiga 

 Indigo je tmavomodrá kryštalická látka s teplotou topenia 390 až 392 °C. Je 

nerozpustná vo vode, alkohole a acetóne, ale rozpustná v dimetylsulfoxide, chloroforme 

a v koncentrovanej kyseline sírovej. Dá sa pripraviť zahrievaním 2-nitrobenzaldehydu 

s acetónom v zásaditom prostredí podľa nasledovnej schémy:  

 

Materiál a pomôcky:  

50 ml slzovitá banka so zábrusom, 150 ml a 100 ml kadička, 10 ml a 50 ml 

odmerný valec, špachtľa, filtračný papier, nožnice, pinzeta, spätný chladič, sklenená 

tyčinka, elektrický varič alebo magnetické miešadlo so zahrievaním, nádoba na varný 

kúpeľ, hadice, svorky, lapáky, stojan, Büchnerov lievik, 100 ml odsávacia banka, gumová 

manžeta, vodná výveva (alebo iný zdroj zníženého tlaku), lyžička, Petriho miska, varné 

kamienky alebo magnetické miešadielko, ochranné okuliare, ochranné rukavice, 
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destilovaná voda, drvený ľad, karty bezpečnostných údajov jednotlivých látok (1 tlačená 

kópia v laboratóriu). 

Chemikálie 

Chemikália , množstvo, obal R-veta* S-veta* 

2-nitrobenzaldehyd , 0,75 g v uzavretej 
fľaštičke 

22, 36/37/38 26 

acetón , v pôvodnej sklenej fľaši 11, 36, 66, 67 9, 16, 26 

roztok hydroxidu sodného, c = 2,0 
mol/dm3, v pôvodnej sklenej fľaši 

35 26, 37/39, 45 

ditioni čitan sodný , 1,0 g v uzavretej 
fľaštičke 

7, 22, 31 7/8, 26, 28, 43 

96 % etanol , v pôvodnej sklenej fľaši 11 7, 16 

* - zdroj: karty bezpečnostných údajov na http://www.sigmaaldrich.com 

Označenia špecifického rizika (R-vety a ich kombinácie) 

R 7  Môže spôsobiť požiar. 

R 11  Veľmi horľavý. 

R 22  Škodlivý po požití.  

R 31  Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje jedovatý plyn. 

R 35  Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.  

R 36  Dráždi oči. 

R 36/37/38 Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku. 

R 67  Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. 

 

Bezpečnostné informácie (S-vety a ich kombinácie) 

S 7 Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. 

S 7/8 Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a suchú. 

S 9 Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste. 

S 16 Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. 

S 26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom 

vody a vyhľadať lekársku pomoc. 

S 28 Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom vody.  

S 37/39 Noste vhodné rukavice a ochranu očí a tváre. 

S 43 V prípade požiaru haste práškovým hasiacim prístrojom. Nikdy nehaste  

vodou. 
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S 45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku 

pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku). 

 

Osobitné upozornenia na nevyhnutné bezpe čnostné opatrenia v zmysle Nariadena 

Vlády SR č. 286/2004 Z.z., v znení neskorších predpisov a Vyh lášky Ministerstva 

zdravotníctva SR č. 448/2007: 

- Pracovisko musí byť dobre vetrané. 

- Je potrebné zabezpečiť dôsledné používanie osobných ochranných prostriedkov 

(rukavice, plášť, okuliare) a vhodnej, uzavretej obuvi. 

- Laboratórne operácie sa uskutočnia pod prísnym dohľadom, resp. za asistencie 

pedagogického dozoru oprávneného pracovať s nebezpečnými chemickými látkami. 

 

Postup: 

Príprava indiga: 

Do suchej 50 ml slzovitej banky sa naváži 0,75 g 2-nitrobenzaldehydu, pomocou 

odmerného valca sa pridá 7 ml acetónu a krúživým pohybom sa obsah banky mieša až do 

rozpustenia 2-nitrobenzaldehydu (roztok má žlté sfarbenie). Do reakčnej zmesi sa pridá 

magnetické miešadielko alebo varný kamienok a banka sa upevní do lapáku na stojane.  

Potom sa do banky pridá pomocou odmerného valca 10 ml roztoku hydroxidu sodného   

(c = 2 mol dm-3), zmes sa premieša (alebo nechá miešať). Pozoruje sa rýchla zmena 

sfarbenia roztoku na tmavomodré. Pod banku sa umiestni vodný kúpeľ, nasadí sa spätný 

chladič, upevní sa druhým lapákom a zapojí sa chladenie (s prúdením vody vzostupne). 

Reakčná zmes sa nechá zohrievať do varu na vodnom kúpeli 45 minút.  

Horúci vodný kúpeľ sa odstaví a banka sa nechá voľne vychladnúť na vzduchu. Po 

vychladnutí sa obsah banky vyleje do 100 ml kadičky, v ktorej sa nachádza približne 20 g 

rozdrveného ľadu. Obsah banky sa vypláchne destilovanou vodou. Vyzráža sa 

tmavomodrá zrazenina produktu a suspenzia sa mieša sklenenou tyčinkou do rozpustenia 

ľadu. Vylúčená tuhá látka sa odsaje cez Büchnerov lievik za zníženého tlaku a premyje sa 

dvakrát s 15 ml destilovanej vody a dvakrát s 10 ml 96 % etanolu. Produkt tmavomodrého 

sfarbenia sa prenesie na filtračný papier a nechá sa voľne vysušiť. Neskôr sa suchý 

produkt prenesie na dopredu odváženú Petriho misku a následne odváži. 

Poznámka: Produkt neodporúčame filtrovať cez fritu, nakoľko sa takto použitá frita 

veľmi ťažko čistí. 

 

Pozorovanie farebných vlastností indiga: 
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 Pôsobením redukčných činidiel (ako napr. ditioničitan sodný) sa indigo v zásaditom 

prostredí redukuje na vo vode rozpustné žlté leukoindigo podľa nižšie uvedenej schémy. 

Pôsobením vzdušného kyslíka sa táto forma spätne oxiduje na pôvodné tmavomodré 

indigo.  

H
N

O

N
H

O

Na2S2O4

vzduch (O2)

H
N

O

N
H

O Na

Na

indigo leukoindigo  

Do 150 ml kadičky sa naváži 1,00 g ditioničitanu sodného ako redukčného činidla, 

pridá sa 6 ml roztoku hydroxidu sodného (c = 2 mol dm-3) a 50 ml destilovanej vody. Do 

roztoku sa pridá malé množstvo pripraveného indiga (cca 5 mg, prášok na hrote špachtle) 

a roztok sa za (občasného) miešania zahreje na približne 60 °C. So zvy šovaním teploty 

roztoku sa modré nerozpustné indigo postupne rozpúšťa a pôvodne bezfarebný roztok sa 

postupne mení na tmavozelený, nakoniec má roztok svetlozelené až žlté sfarbenie. Do 

horúceho roztoku sa ponorí približne na 5 sekúnd kúsok filtračného papiera a takto 

impregnovaný papier sa nechá voľne vyschnúť na vzduchu. Približne za 5 minút sa 

žltozelený papier začne sfarbovať do modra vplyvom vzdušného kyslíka.     

 Poznámka: Ak horúci roztok nemá žltozelenú až žltú farbu, treba pridať ďalšie 

množstvo ditioničitanu sodného.   

 

Poznámky 

Pri práci používajte ochranné okuliare a plášť. Ak nosíte vlastné okuliare, tie na 

ochranu Vašich očí postačia. Pri práci používajte tiež ochranné rukavice. Pozor, pracovné 

oblečenie môže byť nevratne zafarbené indigom. Pri výpočtoch používajte nasledovné 

relatívne atómové hmotnosti:  

Ar(C) = 12,   Ar(H) = 1,   Ar(O) = 16,   Ar(N) = 14,   ρ(acetón) = 0,791 g cm-3 

Výsledky uvádzajte na primeraný počet platných číslic. 

 

Úloha 1  (7 b) 

Uveďte hmotnosť získaného produktu v g. 

 

Úloha 2  (1,2 b) 

a)  Určte, ktorá východisková látka je limitujúca pre rozsah reakcie. 
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b)  Vypočítajte teoretický výťažok produktu v g. 

c)  Vypočítajte experimentálny výťažok produktu v %. 

 

Úloha 3  (1,4 b) 

Napíšte aký produkt, resp. produkty by vznikli, ak do reakčnej zmesi zabudneme 

pridať: 

a)  acetón 

b)  2-nitrobenzaldehyd 

 

Úloha 4  (2,5 b) 

 Základom uvedenej syntézy indiga je aldolová kondenzácia medzi acetónom a  

2-nitrobenzaldehydom, ktorá je katalyzovaná bázou. 

a)  Napíšte detailný mechanizmus bázicky katalyzovanej  aldolovej reakcie acetónu. 

 Okrem použitia bázy ako katalyzátora sa môže použiť kyselina, resp. Lewisova 

kyselina ako napr. H2SO4, resp. BF3. 

b)  Napíšte detailný mechanizmus kyslo katalyzovanej  aldolovej reakcie acetónu. 

c)  Vysvetlite, akým spôsobom katalyzuje aldolovú kondenzáciu fluorid boritý.  

 

Úloha 5  (1,5 b) 

 Napíšte, aký hlavný produkt vznikne pri bázicky katalyzovanej aldolovej reakcii: 

a)  4-metoxybenzaldehydu a acetónu (1:1), 

b)  4-metoxybenzaldehydu a nadbytku acetónu, 

c)  acetofenónu a 4-nitrobenzaldehydu. 

 

Úloha 6  (0,4 b) 

 Na základe základných vedomostí zo spektroskopie vysvetlite, prečo indigo má 

modré sfarbenie, ak viete, že absorbuje svetlo s vlnovou dĺžkou 606 nm, ktorá odpovedá 

oranžovej farbe viditeľného spektra.    

 

Úloha 7  (1,0 b) 

Priraďte signály v 1H NMR spektre produktu jednotlivým atómom vodíka: 
1H NMR (300 MHz, DMSO-d6): δ = 10,49 (bs, 2H); 7,60 (d, J = 8 Hz, 2H); 7,50 (m, 2H); 

7,32 (d, J = 8 Hz, 2H); 6,94 (m, 2H). Zreteľné sú interakčné konštanty nad 2 Hz. Použité 

skratky: b – široký signál, s – singlet, d – dublet, m – multiplet.  
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