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TEORETICKÉ ÚLOHY 

Chemická olympiáda – kategória D – 50. ročník – šk. rok 2013/14 
Krajské kolo 
 
Helena Vicenová 
 

 

Maximálne 60 bodov  
Doba riešenia: 60 minút 

 
 
 
Úloha 1     (12 b) 

Zo zátvorky vyberte správne tvrdenia. 

a) Metán spôsobuje (kyslé dažde/skleníkový efekt). 

b) Bioplyn je výhrevné palivo, ktorého hlavnou zložkou je (vodík/metán). 

c) Modrou farbou býva označený kontajner na (sklo/papier). 

d) Vlastnosti prvkov sú periodickými funkciami ich (oxidačných/protónových) čísel. 

e) Prijatím elektrónu vzniká z atómu fluóru (katión/anión), ktorý sa nazýva 

(fluoridový/fluórový). 

 

 

Úloha 2 (20 b) 

Martin opisuje ďalšiu vyučovaciu hodinu chémie: „Mali sme urobiť pokus 

a vyplniť pracovný list. Do pozorovania sme mali opísať všetko, čo sa dialo, keď sme 

uskutočnili daný pokus. Na rozdiel od predchádzajúcich pracovných listov, teraz v 

liste neboli uvedené názvy chemikálií. Chemikálie boli nachystané na laboratórnom 

stole a mali sme si z nich vybrať vhodné. Boli tam: meď a zinok, roztok kyseliny 

chlorovodíkovej a roztok modrej skalice.“ 

 

Téma: Plyn C 

Úloha: Pripravte plyn C a urobte jeho dôkaz 

  

Pomôcky: 2 skúmavky, stojan na skúmavky, držiak na skúmavku, laboratórna 

lyžička, špajdľa, kahan, zápalky 

Chemikálie: .............................................................................................................. 

 



Postup práce:  

1. Príprava plynu C: 

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

2. Dôkaz plynu C: 

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

 

Pozorovanie: 

1. Príprava plynu C: 

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

2. Dôkaz plynu C: 

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

 

Doplňujúce úlohy:  

1. Napíšte chemickú rovnicu uskutočnenej reakcie. 

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

2. Chemická reakcia, pri ktorej sme pripravili plyn C, je 

a) redoxná reakcia 

b) neutralizácia. 

Svoje tvrdenie zdôvodnite: 

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

3. Uveďte, ako by ste dokázali druhý produkt reakcie a napíšte jeho názov. 

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

4. Zdôvodnite, prečo ste na chemickú reakciu nemohli použiť druhý kov, uvedený 

v chemikáliách. 

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

 

Záver:  

Pripravený plyn C má zo všetkých plynov ...................................... hustotu. Jeho 

zmes so vzduchom je .................................. 

 

Úlohy: 

a) Napíšte názov a vzorec plynu C. 

b) Vypracujte pracovný list. 

 



Úloha 3 (16 b) 

 Adam sa rozhodol prekvapiť mamu upečeným koláčom. Pri pečení si zároveň 

opakoval chémiu, lebo sa chcel o pár rokov prebojovať na medzinárodnú chemickú 

olympiádu a priniesť odtiaľ medailu. Podľa návodu pridal do cesta pol lyžičky 

kuchynskej soli, aj lyžičku sódy bikarbóny. Cesto vložil do predhriatej rúry a počas 

jeho pečenia Adam vymýšľal úlohy z chémie. 

a) Napíšte vzorce a chemické názvy sódy bikarbóny a kuchynskej soli. 

b) Uveďte dve spoločné a dve odlišné vlastnosti týchto látok. 

c) Kuchynská soľ v skutočnosti nie je chemicky čistá látka (ktorej vzorec a názov 

treba uviesť v bode a), ale je zmesou látok. Pridávajú sa do nej napríklad zlúčeniny 

dvoch halogénov. Ktoré sú to halogény a aká je funkcia ich zlúčenín v ľudskom 

organizme? 

d) Pri pečení koláča prebiehajú viaceré chemické reakcie. Napíšte rovnicu rozkladu 

sódy bikarbóny, pomenujte produkty a vysvetlite význam reakcie pri pečení koláča. 

 

 

Úloha 4 (12 b)  

Adam odpipetoval 25,0 cm3 zo zásobného roztoku 10,0 % HNO3 a zriedil 

destilovanou vodou na objem 100,0 cm3. 

a) Vypočítajte látkovú koncentráciu HNO3 vo vzniknutom roztoku. 

b) Napíšte chemický názov použitej zlúčeniny.  

M(N) = 14,01 g/mol, M(O) = 16,00 g/mol, M(H) = 1,01 g/mol, 

ρ(10 % roztok HNO3) = 1,05 g/cm3 

 

 

 



PRAKTICKÉ ÚLOHY 

Chemická olympiáda – kategória D – 50. ročník – šk. rok 2013/14 
Krajské kolo 
 
 
Pavol Bernáth 
 

 

Maximálne 40 bodov  
Doba riešenia: 60 minút 

 
 
 

Oddelenie zložiek rôznorodej zmesi 

Úloha 1 (20 b)  

1. Na hodinovom sklíčku máte navážené 10 g zmesi uhličitanu sodného a oxidu 

meďnatého v hmotnostnom pomere 1:1. 

2. Zmes nasypte do kadičky. 

3. Do kadičky so zmesou pridajte 75 ml vody a dobre premiešajte. 

4. Zostavte aparatúru na filtráciu. 

5. Zmes prefiltrujte. 

6. Tuhý podiel na filtri premyte vodou.  

7. Filtračný papier s tuhým podielom položte na hodinové sklíčko a nechajte vysušiť 

voľne na vzduchu. 

8. Z filtrátu v kadičke odoberte do dvoch skúmaviek po 5 ml roztoku. 

9. Do prvej skúmavky prikvapkávajte roztok kyseliny chlorovodíkovej a pozorujte. 

10. Do druhej skúmavky prikvapkávajte roztok chloridu meďnatého a pozorujte. 

 

Úloha 2 (20 b) 

 Do odpoveďového hárka doplňte požadované údaje. 
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