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Úloha 1     (13 b) 

 a. Počet valenčných elektrónov v molekule oxidu chloričitého je 19. Na základe 

tohto faktu vysvetlite tendenciu molekuly oxidu chloričitého tvoriť dimér a katión 

ClO2
+.  

 b. Dimerizáciou oxidu chloričitého v stratosfére a účinkom UV žiarenia vniká 

látka A. Látka A je tvorená molekulami, v ktorej jeden atóm kyslíka vytvára mostíkovú 

väzbu Cl-O-Cl a ostatné atómy kyslíka sú koncové. Jeden z atómov chlóru vytvára 

väzby so všetkými štyrmi atómami kyslíka. Nakreslite štruktúrny vzorec molekuly A.  

 c. Molekula A reaguje v stratosfére s molekulou ozónu, pričom vzniká molekula 

Cl2O6. Predpokladalo sa, že molekula Cl2O6 má za týchto podmienok v plynnej fáze 

symetrickú štruktúru zloženú z dvoch rovnakých skupín tetraédrov spojených: 

 i) väzbou medzi atómami chlóru, alebo  

 ii) cez dve mostíkové väzby Cl-O-Cl.  

Nakreslite štruktúrne vzorce možných molekulových štruktúr Cl2O6.  

(Poznámka: Nie je potrebné vyznačiť π väzby a voľné elektrónové páry). 

 d. Tuhá fáza Cl2O6 je zložená z iónov, ako naznačujú niektoré spektrálne štúdie 

publikované len nedávno (Tobias a Jansen, Angew. Chem. 25, 2003, 993). Zloženie 

možno popísať nasledovným chemickým vzorcom: [ClO2]+[ClO4]−. Popíšte tvar iónov 

tvoracich tuhú fázu Cl2O6.  

 e. Porovnajte a vysvetlite, prečo je veľký rozdiel v teplotách topenia oxidov 

Cl2O7 a Cl2O6. Vychádzajte zo štruktúry oboch oxidov. 

 Cl2O7  -91,5 °C 

 Cl2O6  +3,5 °C 
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Úloha 2     (15 b) 

 Predpokladajme, že strieborné soli sú schopné reagovať nasledovným 

spôsobom: 

 2Ag+  ↔  Ag2+ + Ag 

 a. Definujte rovnicu pre koncentračnú rovnovážnu konštantu reakcie popísanú 

pomocou koncentrácií Ag2+ a Ag+. Aktivitu striebra považujete za jednotkovú, a preto 

vo vzťahu nevystupuje. 

 I keď je rovnováha medzi Ag+ a Ag2+ posunutá v smere východiskových 

strieborných iónov, existujú aj zlúčeniny striebra s vyšším oxidačným číslom. 

Striebornaté zlúčeniny vznikajú, ak je tento stav stabilizovaný koordináciou so 

stabilnými iónmi (napríklad F-). Fluorid striebornatý môže byť pripravený pomocou 

reakcie fluoridu strieborného a fluóru. Pri vyšších teplotách disproporcionuje na 

AgI[AgIIIF4] s planárnym aniónom. Naproti tomu fluorid strieborný vzniká reakciou 

oxidu s kyselinou fluorovodíkovou. 

 b. Napíšte rovnice chemických reakcií prípravy fluoridu strieborného 

a striebornatého. 

 c. Nakreslite štruktúru aniónu  [AgIIIF4]-. 

 d. Fluorid strieborný má tendenciu tvoriť hydráty. Vypočítajte a pomocou 

chemického vzorca vyjadrite zloženie hydrátu fluoridu strieborného, ktorý vznikol 

rozpúšťaním 2,32 g oxidu strieborného v kyseline fluorovodíkovej. Hmotnosť produk-

tu bola 3,25 g.  

 Mr(AgF) = 126,87, Mr(H2O) = 18,02, Mr(Ag2O) = 231,74 

 

Úloha 3     (12 b) 

 Zloženie roztoku enzýmu bolo c' = 3,221 mg cm-3. Osmotický tlak roztoku 

enzýmu bol stanovený pri teplote 20 ºC meraním rozdielu výšky hladín h. Pre roztok 

s danou koncentráciou sa z opakovaných meraní vypočítala priemerná hodnota 

h = 5,746 cm. 

Pomôcka: c' je hmotnostná koncentrácia a počíta sa podľa vzťahu: ' mc V  =  

2



 a. Vypočítajte hodnotu osmotického tlaku pomocou vzťahu: Π = ρ g h 

 Hustota roztoku je približne ρ = 1000 kg m-3, konštanta tiažového zrýchlenia 

g = 9,807 m s-2. 

Poznámka: Výšku h dosaďte v metroch. 

 
  b. Pomocou definičného vzťahu pre osmotický tlak (Π = c R T) zistite molovú 

hmotnosť enzýmu.  

 R = 8,314 J K-1 mol-1 

  Vzťah medzi hodnotami termodynamickej teploty v Kelvinoch (T) a teplotou 

 v Celsiovej stupnici (t) možno vyjadriť nasledovne:  

  T [K]= t [°C] + 273,15 

Poznámka:  J = kg m2 s-2   Pa = kg m-1 s-2 

 

3



ÚLOHY Z ORGANICKEJ CHÉMIE  
Chemická olympiáda – kategória B – 50. ročník – školský rok 2013/2014 
 
Krajské kolo 
 
Martin Walko   
 
 

Maximálne 20 bodov  
Doba riešenia: 60 minút  
 

 
 
Úloha 1     (10 b) 

 Napíšte vzorce nasledujúcich produktov a činidlá ktoré potrebujete na prípravu 

týchto produktov z jedného mólu (E)-4-metylhepta-1,4-diénu. Pokiaľ syntéza prebie-

ha v dvoch krokoch, dôležité je aj správne poradie činidiel. 

a)   1,2,4,5-tetrabróm-4-metylheptán 

b)   1,2,4-tribróm-4-metylheptán 

c)   2,4,5-tribróm-4-metylheptán 

d)   1,4,5-tribróm-4-metylheptán 

e)   1,4-dibróm-4-metylheptán 

f)   3,4-dibróm-4-metylheptán 

g)   4-bróm-4-metylheptán 

 

Úloha 2     (10  b)  

 Päť necyklických izomérnych uhľovodíkov A-E má sumárny vzorec C5H10. Na 

ich rozlíšenie použijeme elektrofilnú adíciu HBr. Stereoizomériu na dvojitej väzbe 

pritom nezohľadňujeme. 

-   uhľovodík C ako jediný poskytol po adícii zmes dvoch brómderivátov, 

-   uhľovodíky B a D sa nám nepodarilo rozlíšiť pretože poskytli rovnaký produkt, 

-   jediný produkt, ktorý vznikol adíciou na uhľovodík A, je rovnaký, ako jeden 

z produktov, ktoré vznikli pri adícii na uhľovodík C, 

-   uhľovodík E poskytol po adícii jeden produkt. 

a)   Napíšte vzorce a názvy uhľovodíkov A-E. 

b)   Napíšte vzorce a názvy všetkých brómderivátov, ktoré z nich vznikli elektrofilnou  

       adíciou HBr. 
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c)   Ako by ste dokázali rozlíšiť a jednoznačne identifikovať izoméry B a D, ak by ste  

      okrem elektrofilnej adície HBr mohli použiť aj radikálovú adíciu HBr a vzniknuté  

      produkty porovnať. 
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PRAKTICKÉ ÚLOHY Z ANALYTICKEJ CHÉMIE 
Chemická olympiáda – kategória B – 50. ročník – školský rok 2013/14 
 

Krajské kolo 
 
Pavel Májek 
 
 

Maximálne 40 bodov 

Doba riešenia: 135 minút 

 

Stanovenie čistoty kyseliny vínnej potravinárskej     (10 bodov)| 

Pracovný postup 

Naváži sa presne 2,5 g vzorky kyseliny vínnej (‘tartaric acid’ - TA), po roz-

pustení v kadičke sa kvantitatívne prenesie do 250 cm3 odmernej banky a doplní po 

značku deionizovanou H2O. 

Zo zásobného roztoku TA si do troch titračných baniek odpipetujeme po 

10,0 cm3 vzorky, pridáme 50 cm3 deionizovanej vody a 1 - 2 kvapky fenolftaleínu ako 

indikátora. Byretu naplníme štandardným roztokom NaOH (koncentrácia 0,1 mol dm-3) 

a vzorku titrujeme po kvapkách za intenzívneho miešania do prvého ružového 

sfarbenia. Zaznamenáme si spotrebu NaOH. Stanovenie zopakujeme pre každú 

napipetovanú vzorku. 

Zo spotrieb jednotlivých titrácií zistíme priemernú spotrebu štandardného 

roztoku NaOH a vypočítame celkový obsah kyseliny vínnej v percentách vo vzorke 

potravinárskeho produktu. 

 

 

Úloha 1     (4 b) 
Vypočítajte obsah kyseliny vínnej (%) v potravinárskom produkte. 

 

Úloha 2     (3 b) 
Vypočítanú hodnotu porovnajte so skutočnou hodnotou, vypočítajte absolútnu 

a relatívnu chybu (v %), uveďte čistotu kyseliny vínnej vo vzorke potravinárskeho 

produktu (v %) spolu s relatívnou chybou. 
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Úloha 3     (3 b) 
Pri pečení chleba sa kyselina vínna používa ako emulgátor: na 900 g múky sa 

pridávajú maximálne 4 gramy potravinárskej TA s čistotou 99,5 % do tzv. ‘sódy na 

pečenie chleba’. Vypočítajte koľko gramov vzorky kyseliny vínnej, ktorej čistotu ste 

stanovili je potrebné navážiť na jeden kg múky.  

 
Úloha 4     (3 b) 
Definujte pojmy: alkalimetrická titrácia, základná látka, štandardný roztok, odmerný 

roztok. 

 

Úloha 5     (2 b) 
Napíšte systémový názov kyseliny vínnej. 

 

Úloha 6     (4 b) 
Napíšte štruktúrne vzorce jednotlivých optických izomérov TA a pomenujte ich. 

 

Úloha 7     (4 b) 
Napíšte rovnice disociácie kyseliny vínnej a vyjadrite jednotlivé disociačné konštanty 

– použite sumárny vzorec. 

 

Úloha 8     (3 b) 
Vysvetlite prečo možno/nemožno titrovať kyselinu vínnu do prvého a druhého stupňa 

postupne: Ka1 = 1,12 10-3 a Ka2 = 5,62 10-5.  

 

Úloha 9     (2 b) 
Vysvetlite, prečo je potrebné stanovenie zopakovať. 

 

Úloha 10     (2 b) 
Vysvetlite, prečo pri výpočte použijeme priemernú hodnotu spotreby titračného 

činidla. 
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Pomôcky 

Byreta 25 cm3, pipeta 10 cm3, 3 titračné banky 250 cm3, odmerná banka 250 cm3 a 

100 cm3, 2 kadičky 75 - 100 cm3, odmerný valec 25 cm3, strička, sklenená tyčinka, 

byretový lievik, laboratórny stojan, svorky, lapák. 

 

 

Chemikálie a roztoky 

Vzorka potravinárskej kyseliny vínnej [H318, P280-305-310-338-351, R36/37/38, S26-36-

37/39], štandardný odmerný roztok NaOH (c = 0,1 mol dm-3) [H314, P280-310, R35, 

S(1/2-)26-37/39-45], indikátor fenolftalein (0,1 % roztok v 96 % etanole) [H341-350-361, 

P201-281, R40, S(1/2-)36/37-46], deionizovaná voda. 
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