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PRAKTICKÉ ÚLOHY Z ANALYTICKEJ CHÉMIE 

Chemická olympiáda  –  kategória  A –  50. ročník  –  školský rok 2013/2014  
Študijné kolo  
 

Pavol Tarapčík 

 

Maximálne 25 bodov 

 
Úvod 

Analytické stanovenia sú založené na meraní rôznych fyzikálnych a chemických vlastností 

študovaného objektu a často je základom merania chemická reakcia. Pri nej sa využíva aj stav 

chemickej rovnováhy ako aj rýchlosť chemickej premeny. V tomto kole sa budete zaoberať 

rovnováhami chemických reakcií a uplatníte ich pri presnom analytickom stanovení. Navyše 

sa budete venovať meraniu rýchlosti chemickej reakcie.   

Pri vykonávaní úloh je potrebné venovať pozornosť precíznej príprave roztokov a 

precvičia sa titračné postupy analýzy. Súčasťou úloh je aj správna technika práce s číslami a 

zápisom výsledkov merania, konštrukcia tabuliek a grafov. 

V príprave na praktické úlohy v kategórii A si preštudujte všeobecné základy odmernej 

analýzy, teda: postupy merania hmotnosti a objemu, techniku práce s odmerným sklom, 

vlastnosti chemických reakcií využiteľných v tejto oblasti, spôsoby určovania bodu ekvivalen-

cie. Potrebovať budete vedomosti o chemických reakciách, ktoré sa  využívajú pri hlavných 

typoch odmernej analýzy, o referenčných  (základných) látkach a spôsobe indikácie ekviva-

lentného bodu. Tieto informácie nájdete v učebniciach a príručkách analytickej chémie.  

Odporúčaná literatúra: 

1. ČAKRT, M. a kol.: Praktikum z analytickej chémie. Alfa : Bratislava, 1989. 

2. A. PURDEŠOVÁ, A. a kol.: Praktikum z analytickej chémie., Nakladateľstvo STU : Bratislava, 

2011. 

3. Projekt VIZLAB, ktorý obsahuje mnoho užitočných informácií o práci v analytickom 

laboratóriu, je dostupný na stránke http://www.analytika.sk. 

4. GARAJ, J., HLADKÝ, Z., LABUDA, J. Analytická chémia I. STU : Bratislava, 1996. (Skriptá 

z Analytickej chémie I a II, používané na FCHPT STU, upravené do elektronickej podoby sú 

k dispozícii na webovej stránke Ústavu analytickej chémie FCHPT STU: 

http://www.chtf.stuba.sk/kalch/eAC.php)    

http://www.analytika.sk/
http://www.chtf.stuba.sk/kalch/eAC.php
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Praktické úlohy 

Potrebné chemikálie 

látka forma množstvo / cm3 

KI tuhý  

KI, 0,20 mol dm-3 presný roztok 100 

NaHCO3 tuhý  

kyselina octová, 6 mol dm-3 roztok   50 

kyselina chlorovodíková, 1:3 roztok   50 

škrobový maz roztok 100 

KIO3, asi 0,003300 mol dm-3 presný roztok*   50 

KNO3, 0,20 mol dm-3 presný roztok 100 

deionizovaná/destilovaná voda   

tiosíran sodný, asi 0,01000 mol dm-3 roztok** 300 

peroxodisíran draselný, asi 0,2000 mol dm-3 roztok** 300 

*  presná koncentrácia je známa 
**  presnú koncentráciu máte odmerať  

Pomôcky 

Obvyklé vybavenie pre analytickú prácu (striekačka s deionizovanou vodou, byreta, pipety, 

titračné banky, jódové banky (Erlenmayerove banky so zátkou), kadičky, hodinové sklíčko, sklená 

tyčinka, kvapkadlo, byretový lievik, lapák, stojan, špachtľa/lyžička, pinzeta, filtračný papier, váhy 

na približné váženie (rozlíšenie 0,1 g), stopky na meranie času so sekundovým rozlíšením.  

Úloha 1  

Štandardné oxidačno-redukčné potenciály nižšie uvedených oxidačno-redukčných sústav 

majú hodnoty: 

(a) I2 / I-    E° = 0,535 V 

(b) S2O8
2- / SO4

2-   E° = 2,05 V 

(c) S4O6
2- / S2O3

2-   E° = 0,17 V 

Napíšte rovnice vzájomných chemických reakcií, ktoré môžu prebiehať za 

štandardných podmienok v sústavách, v iónovom (časticovom) tvare:  

 (a) + (b)   - (reakcia 1) 

 (a) + (c)   - (reakcia 2) 

 (b) + (c)   - (reakcia 3)  
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Úloha 2.  Zistenie presných koncentrácií činidiel 

Pri kinetickej úlohe (úloha 3) je treba poznať presné koncentrácie látok v roztokoch. Roztoky 

KI a KNO3 na stole majú známe koncentrácie na štítku. Koncentrácie roztokov Na2S2O3 a 

K2S2O8 zistíte titráciou v tejto úlohe. K dispozícii máte presný roztok  so známou koncent-

ráciou KIO3. 

 

2.1  Určenie presnej koncentrácie roztoku tiosíranu sodného 

Do 250 cm3 titračnej banky dajte 50 cm3 deionizovanej vody, pridajte 0,5 g KI, 10 cm3 

roztoku HCl (zriedená 1:3). Po malých častiach za miešania pridajte 0,5 g NaHCO3. Po 

ukončení „šumenia“ pridajte 10,00 cm3 štandardného roztoku KIO3. Potom roztok zrieďte asi 

na 100 cm3 deionizovanou vodou a titrujte odmerným roztokom Na2S2O3 do slabožltého 

sfarbenia. Následne pridajte 5 cm3 indikátora – škrobového mazu a roztok dotitrujte  

(do vymiznutia modrého sfarbenia). Titráciu podľa potreby opakujte. 

 

2.2  Určenie presnej koncentrácie roztoku peroxodisíranu 

Do odmernej banky s objemom 250 cm3 odpipetujte 10 cm3 zásobného roztoku K2S2O8. 

Banku doplňte po značku destilovanou vodou a premiešajte. Do 250 cm3 jódovej titračnej 

banky dajte presne 10,00 cm3 zriedeného roztoku K2S2O8. Pridajte 20 cm3 deionizovanej vody 

a 0,2 g NaHCO3 a 4 g KI. Jódovú banku uzavrite a nechajte stáť na tmavom mieste 15 minút. 

Pridajte 1 až 2 cm3 6 mol dm-3 roztoku kyseliny octovej. Potom zmes zrieďte asi na 100 cm3 

deionizovanou vodou a titrujte odmerným roztokom Na2S2O3 do slabožltého sfarbenia. 

Následne pridajte 5 cm3 indikátora – škrobového mazu a roztok dotitrujte (do vymiznutia 

modrého sfarbenia). Titráciu podľa potreby opakujte. 

 

Úloha 3.  Kinetické meranie 

Rýchlosť je definovaná ako zmena veličiny za jednotku času. Napríklad rýchlosť 

mechanického pohybu je teda zmena vzdialenosti za jednotku času. Podobne rýchlosť pri 

chemickej reakcii je zmena koncentrácie východiskovej látky alebo produktu za jednotku 

času, teda rýchlosť chemickej reakcie je  

v = (Δc/a) / Δt 

kde a je stechiometrický koeficient zložky, pre ktorú sa sleduje zmena koncentrácie.  
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Reakcia má napríklad pri titrácii prebiehať rýchlo. Na druhej strane  ak reakcia, ktorá 

prebieha zároveň s hlavnou reakciou, je veľmi pomalá, nebude pri dostatočne rýchlom 

experimente pozorovateľná a teda nebude vadiť (selektivita daná rýchlosťou).  

Rýchlosť reakcie sa podľa podmienok reakcie mení, vhodnými úpravami sa rýchlosť 

reakcie dá ovplyvniť. Závisí napríklad od koncentrácií reaktantov. 

Pre rýchlosť reakcie      aA + bB → pP      platí  

v = k [A]a [B]b 

kde hranaté zátvorky symbolizujú okamžité koncentrácie a  k   je rýchlostná konštanta 

V experimentálnej kinetickej úlohe budete skúmať vplyv koncentrácie jodidových 

aniónov I- na rýchlosť reakcie č. 1. Toto kinetické meranie v danom usporiadaní pokusu je 

možné len preto, lebo skúmaná reakcia 1 je pomerne pomalá, kým reakcia 2 je veľmi rýchla a 

reakcia 3 je zasa v kyslom prostredí a v zriedených roztokoch veľmi pomalá, takže vplyv 

reakcií 2 a 3 na meranie rýchlosti reakcie 1 možno zanedbať.   

 

3.1 Realizujte kinetické experimenty podľa nasledujúceho postupu:   

Do 250 cm3 Erlenmeyerovej banky postupne pridajte: 

 - 25,0 cm3 roztoku jodidu draselného KI (c = 0,20 mol dm-3), 

 -  5,0 cm3 roztoku tiosíranu sodného Na2S2O3 (c = 0,01 mol dm-3), 

 -  5,0 cm3 škrobového roztoku.  

 Obsah banky dôkladne premiešajte.  

Odmerným valcom pridajte naraz 50,0 cm3 roztoku peroxodisíranu draselného K2S2O8  

(c = 0,20 mol dm-3). Meranie času reakcie začnite v okamihu, keď pridávaný roztok príde do 

styku s roztokom v banke. Po pridaní celého roztoku pomiešajte obsah banky miernym 

krúživým pohybom. Podobným spôsobom premiešajte obsah banky približne každých 30 

sekúnd. V okamžiku, keď spozorujete modré sfarbenie roztoku, zaznamenajte čas reakcie.  

Podobne urobte pokusy 2 až 7, v ktorých sa nebudú meniť objemy roztokov Na2S2O3,  

K2S2O8 a škrobu. Meniť sa budú len objemy roztoku jodidu draselného a navyše do roztoku 

v banke budeme pridávať roztok dusičnanu draselného KNO3 s koncentráciou 0,20 mol dm-3  

tak, ako je to uvedené v tabuľke: 
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Číslo pokusu  Objem roztoku KI  (cm3)  Objem roztoku KNO3  (cm3) 

 1 25,0   0 

 2 20,0   5,0 

 3 15,0 10,0 

 4 10,0 15,0 

 5   8,0 17,0 

 6   6,0 19,0 

 7   5,0 20,0 

 

Pri všetkých pokusoch sa snažte dodržať jednotný postup vrátane takých detailov, ako je 

spôsob nalievania roztoku do banky a miešanie roztoku.  

 

3.2 Vyhodnotenie kinetického experimentu: 

3.2.1 Zostrojte si tabuľku nameraných a vypočítaných hodnôt, ktorá musí obsahovať: 

 -  číslo pokusu, 

 - koncentráciu jodidových aniónov I- vo výslednom  roztoku, 

 - nameraný reakčný čas v sekundách, 

 - vypočítanú hodnotu rýchlosti reakcie 1 

 

 Rýchlosť reakcie vypočítajte podľa vzťahu: 

                  c(S2O8
2-) 

 v  =                     (mol dm-3 s-1)  
                          
c(S2O8

2-) je zmena koncentrácie S2O8
2- v nameranom čase .  

 

3.2.2  Zostrojte na mm-papieri graf, ktorý vyjadruje závislosť času do zaregistrovania 

prítomnosti I2 v reakčnej zmesi od koncentrácie jodidových aniónov vo výslednom 

roztoku.  

3.2.3  Zostrojte na mm-papieri graf, ktorý vyjadruje závislosť rýchlosti reakcie 1 od 

koncentrácie jodidových aniónov vo výslednom roztoku.  

3.2.4  Zostrojte na mm-papieri graf, ktorý vyjadruje závislosť logaritmu rýchlosti reakcie 1 

od logaritmu koncentrácie jodidových aniónov vo výslednom roztoku. 

3.2.5  Napíšte vzťah pre rýchlosť reakcie pomocou koncentrácií reaktantov a pomocou 

tohto vzťahu a grafu vypočítajte hodnotu (zdanlivej) rýchlostnej konštanty. 

 

Úloha 4.  Odpovedzte na doplňujúce otázky v odpoveďovom hárku.  
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PRAKTICKÁ ČASŤ – ORGANICKÁ SYNTÉZA  

Chemická olympiáda  –  kategória  A  –  50. ročník  –  školský rok 2013/14 
Študijné kolo 
 

Marek Vician, Martin Putala 

Katedra organickej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 

 

Maximálne 15 bodov. Doba riešenia: neobmedzená. 

 

Úvod 

Úlohy z organickej syntézy v praktickej časti tohto ročníka chemickej olympiády budú 

zamerané na reakcie, ktorých sa zúčastňujú karboxylové kyseliny a ich deriváty.  

Zvládnutie úloh bude vyžadovať základné teoretické znalosti a praktické zručnosti z 

izolácie, čistenia (ako sú extrakcia, destilácia, filtrácia za zníženého tlaku a normálneho tlaku, 

kryštalizácia), identifikácie a charakterizácie organických zlúčenín (ako sú tenkovrstvová 

chromatografia, NMR a IČ spektroskopia). 

 

Odporúčaná literatúra: 

Ľubovoľná príručka organickej syntézy, napr. Pavol Elečko, Mária Mečiarová, Martin Putala, 

Marta Sališová, Ján Šraga: Laboratórne cvičenie z organickej chémie, 2. nezmenené vydanie, 

Bratislava, Univerzita Komenského, 1998, ISBN 80-223-1274-6. 

 

Príprava etylesteru kyseliny salicylovej 

Výrobcovia jedál a nápojov používajú mnohé z esterov karboxylových kyselín ako arómy či 

príchute. Väčšinou sú tieto aditíva pripravené synteticky. Prímesou do ovocných džúsov je 

napríklad 3-metylbutyl-acetát, ktorý im dodáva príjemnú ovocnú vôňu. Rumovú príchuť dáva 

pudingom a zákuskom 2-metylpropyl-propanoát. Veľké množstvo esterov karboxylových 

kyselín sú kvôli svojim vlastnostiam veľmi využívané napríklad v kozmetike, či v parfumérii. 

V tomto kole bude Vašou úlohou pripraviť etylester kyseliny salicylovej a to reakciou 

alkoholu s kyselinou – esterifikáciou. Etylester kyseliny salicylovej je bezfarebná kvapalina 

s príjemnou vôňou a je výborne rozpustná vo väčšine organických rozpúšťadiel, vo vode iba 

minimálne.  
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Tento ester sa pripravuje reakciou kyseliny salicylovej s bezvodým etanolom 

v prítomnosti kyseliny sírovej za refluxu.  

 

Materiál a pomôcky: 

500 ml, 250 ml a 50 ml guľatá banka so zábrusom, 150 ml kadička, 250 ml Erlenmeyerova 

banka, 50 ml a 10 ml odmerný valec, Pasteurove pipety, savička, kruh, 250 ml oddeľovací 

lievik, spätný chladič, Liebigov chladič, teplomer, sklenená tyčinka, lievik, varič, filtračný 

papier, filtračný lievik, vodný (alebo olejový, či pieskový) kúpeľ, hadice, svorky, lapáky, 

stojan, pinzeta, lyžička, varné kamienky (alebo magnetické miešadielko), nožnice, ochranné 

okuliare, ochranné rukavice, destilovaná voda, drvený ľad, nádoba na ľad. 

 

Chemikálie 

chemikália, obal R-veta* S-veta* 

kyselina salicylová, v uzavretej fľaštičke 22, 41 26, 39 

95 % etanol, v pôvodnej sklenej fľaši 11 7, 16 

koncentrovaná  kyselina sírová, v pôvodnej 

sklenej fľaši 
35 26, 30, 45 

etyl-acetát, v pôvodnej sklenej fľaši 11, 36, 66, 67 16, 26, 33 

roztok hydrogenuhličitanu sodného,  

c = 1,0 mol/dm3, v pôvodnej sklenej fľaši  
- - 

nasýtený roztok chloridu sodného, v pôvodnej 

sklenej fľaši  
- - 

bezvodý síran sodný, v pôvodnej  

zásobnej fľaši 
- - 

oxid vápenatý, v pôvodnej zásobnej fľaši 37/38, 41 26, 39 

práškový horčík, v pôvodnej zásobnej fľaši 11, 15 7/8, 43 

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

 

Označenia špecifického rizika (R-vety a ich kombinácie) 

R 11 Veľmi horľavý. 

R 15 Pri kontakte s vodou sa uvoľňujú mimoriadne horľavé plyny. 

R 22 Škodlivý po požití. 

http://www.sigmaaldrich.com/
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R 35 Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.  

R 36 Dráždi oči. 

R 37/38 Dráždi dýchacie cesty a pokožku. 

R 41 Riziko vážneho poškodenia očí. 

R 65 Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc. 

R 66 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. 

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 16 Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. 

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

a vyhľadať lekársku pomoc. 

S 30 Nikdy nepridávajte vodu k tomuto produktu. 

S 33 Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom. 

S 39 Použite ochranu očí/tváre. 

S 43 Nikdy nehasiť vodou. 

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

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

S 46 V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo 

označenie. 

 
Postup: 

Príprava bezvodého etanolu 

Postup 1: 

Do 500 ml banky s guľatým dnom a magnetickým miešadielkom (pri zohrievaní na 

magnetickom miešadle), resp. varnými kamienkami (pri zohrievaní varičom) navážime 75 g 

oxidu vápenatého, pridáme 300 ml 95%-ného etanolu a zahrievame cez kúpeľ pod spätným 

chladičom 6 hodín, tak aby zmes mierne vrela. Potom suspenziu necháme samovoľne 

ochladiť na laboratórnu teplotu a ak je na miešadle miešame ju cez noc. Následne 

jednoduchou destiláciou oddestilujeme etanol (teplota varu 78,3 °C) do suchej banky a 

dobre uzatvoríme (bezvodý etanol je veľmi hygroskopický). 
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Postup 2: 

Do 500 ml banky s guľatým dnom a magnetickým miešadielkom (pri zohrievaní na 

magnetickom miešadle), resp. varnými kamienkami (pri zohrievaní varičom) navážime 35 g 

horčíkových pilín, pridáme 300 ml 95%-ného etanolu a zahrievame do varu cez kúpeľ pod 

spätným chladičom, kým sa nevytvorí biely zákal. Potom pokračujeme v refluxe ešte ďalšie 4 

hodiny. Následne vymeníme spätný chladič za zostupný a etanol oddestilujeme do suchej 

banky a dobre uzatvoríme (bezvodý etanol je veľmi hygroskopický).  

Príprava etylesteru kyseliny salicylovej: 

Do suchej 50 ml banky s guľatým dnom s 1,00 g kyseliny salicylovej, upevnenej na stojane, 

prilejeme 20 ml bezvodého etanolu a pridáme varné kamienky, alebo použijeme magnetické 

miešadielko. Zmes miešame do rozpustenia tuhej látky. Banku potom umiestnime do 

ľadového kúpeľa a pridáme, opatrne po častiach, pomocou Pasteurovej pipety celkovo 3 ml 

koncentrovanej kyseliny sírovej. POZOR! Koncentrovanú kyselinu sírovú do reakčnej zmesi 

pridá učiteľ v digestóriu! Nosíme ochranné okuliare! Po každom pridaní kyseliny reakčnú 

zmes dôkladne zamiešame!  

Po pridaní celého množstva kyseliny vyberieme banku s lapákom z ľadového kúpeľa 

a upevníme ju do svorky na stojan. Na banku nasadíme spätný chladič, ktorý upevníme 

druhým lapákom a zapojíme chladenie (s prúdením vody vzostupne). Zmes miešame a 

zahrievame na vriacom vodnom kúpeli (prípadne použijeme varné hniezdo, olejový alebo 

pieskový kúpeľ) tak, aby reakčná zmes vrela 4 hodiny. 

Po tejto dobe vypneme zahrievanie, zdvihneme aparatúru z kúpeľa a necháme zmes 

ochladiť na laboratórnu teplotu. Po ochladení, zmes vylejeme do 150 ml kadičky, ktorá je 

naplnená približne do polovice ľadom. Zmes potom občas premiešame do rozpustenia ľadu, 

pričom na dne kadičky uvidíme olejovú vrstvu obsahujúcu produkt. 

Pripravíme si aparatúru na extrakciu a získanú zmes prelejeme do 250 ml 

oddeľovacieho lievika, pričom kadičku vypláchneme 5 mililitrami 95%-ného etanolu. Potom 

do lievika nalejeme 50 ml destilovanej vody, 30 ml etyl-acetátu a zmes pretrepeme 

niekoľkokrát. Oddelenú slabožltú organickú fázu (hustota organickej vrstvy je menšia ako 

hustota vodnej vrstvy) vylejeme do suchej kadičky. Vodnú vrstvu vrátime naspäť do 

oddeľovacieho lievika a dvakrát opakujeme extrakciu s 30 ml etyl-acetátu.  
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Všetky tri získané organické fázy spojíme a vrátime do oddeľovacieho lievika a 

opatrne pridáme 30 ml roztoku hydrogenuhličitanu sodného (c = 1,0 mol/dm3). Získanú zmes 

opatrne pretrepeme. POZOR! Zmes pení a kypí, pracujte opatrne! Organickú fázu oddelíme 

a znovu extrahujeme 30 ml roztoku hydrogenuhličitanu sodného. Takto premytú organickú 

fázu potom jedenkrát pretrepeme nasýteným roztokom chloridu sodného. Organickú fázu 

vylejeme do suchej a čistej 250 ml Erlenmeyerovej banky, pridáme bezvodý Na2SO4 do 

vyčírenia roztoku, pričom necháme stáť aspoň 15 min nad sušidlom za občasného 

premiešania. Potom sušidlo odfiltrujeme cez skladaný filter a premyjeme ho čistým etyl-

acetátom, pričom filtrát zachytávame do predtým odváženej 250 ml banky s guľatým dnom 

spolu s varnými kamienkami alebo magnetickým miešadieľkom. 

Pripravíme si aparatúru na destiláciu, banku uchytíme do lapáku na stojane, 

nasadíme Liebigov chladič a etyl-acetát oddestilujeme na horúcom vodnom kúpeli. Po 

oddestilovaní etyl-acetátu, vypneme zahrievanie a destilačnú banku s produktom necháme 

otvorenú stáť v digestóriu, aby sa odparil zvyškový etyl-acetát. Ako destilačný zvyšok 

dostávame produkt – žltkastý olej s typickou arómou. Z banky s produktom vyberieme 

pinzetou varné kamienky, resp.  magnetické miešadielko, potom odvážime, produkt 

uzatvoríme a odovzdáme.  

Poznámky 

Počas celej práce používajte ochranné okuliare! Ak nosíte vlastné okuliare, tie na ochranu 

Vašich očí postačia. Pri práci používajte tiež ochranné rukavice. Pri výpočtoch používajte 

nasledovné relatívne atómové hmotnosti:  

Ar(C) = 12, Ar(H) = 1, Ar(O) = 16, ρ(100 % etanolu) = 0,7851 g.cm-3 

Výsledky uvádzajte na primeraný počet platných číslic. 

 

Úloha 1 (7 b) 

Uveďte hmotnosť získaného produktu v g. 

 

Úloha 2 (1 b) 

Napíšte celkovú rovnicu reakcie vzniku etylesteru kyseliny salicylovej. 
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Úloha 3 (1,8 b) 

a) Určte, ktorá východisková látka je limitujúca pre rozsah reakcie. 

b) Vypočítajte teoretický výťažok produktu v g. 

c) Vypočítajte experimentálny výťažok produktu v %. 

 

Úloha 4 (2,5 b) 

Odpovedzte na nasledujúce otázky týkajúce sa tejto praktickej úlohy: 

a) Prečo sa v reakcii používa bezvodý etanol? 

b) Aké 2 úlohy má koncentrovaná kyselina sírová v tejto reakcii? 

c) Prečo sa organická fáza extrahuje (premýva) roztokom hydrogenuhličitanu sodného? 

d) Prečo sa pri extrakcii jednotlivé fázy extrahujú viackrát s menším množstvom rozpúšťadla 

a nie jeden krát s väčším množstvom rozpúšťadla? 

 

Úloha 5 (0,7 b) 

Priraďte signály v 1H NMR spektre produktu jednotlivým atómom vodíka: 

1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 10,85 (s, 1H), 7,85 (dd, J = 8,5; 1,7 Hz, 1H), 7,45 

(ddd, J = 8,6; 7,3; 1,7 Hz, 1H), 6,97 (dd, J = 8,4; 0,8 Hz, 1H), 6,88 (ddd, J = 8,6; 7,3; 

0,8 Hz, 1H), 4,41 (q, J = 7,1 Hz, 2H), 1,42 (t, J = 7,1 Hz, 3H). 

 

Úloha 6 (0,4 b) 

Napíšte mechanizmus reakcie (esterifikácie) etanolu s kyselinou salicylovou. 

 

Úloha 7 (1,6 b) 

Doplňte produkty nasledujúcich chemických reakcií:  

a)    b) 

 

   

 

c)                 d)  
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Meno: ...............................................................  Trieda: ........................................................... 

Úloha 1  

(a) + (b)   (reakcia 1)  

 

(a) + (c)   (reakcia 2) 

 

(b) + (c)   (reakcia 3) 

 

Vysvetlite (v súvislosti s reakciami 1, 2, 3 ) pojmy: „následné reakcie“ a „konkurenčné reakcie“ 

 

 

 

 

Úloha 2.  Zistenie presných koncentrácií činidiel 

2.1 Tiosíran sodný: 

Spotreby pri titrácii:  V1 = 

 V2 = 

 V3 = 

 priemerná spotreba V = 

Výpočet: 

 

 

 

 

 

Presná koncentrácia Na2S2O3 

 

2.2 Peroxodisíran: 

Spotreby pri titrácii:  V1 = 

 V2 = 

 V3 = 

 priemerná spotreba V = 



PRAKTICKÉ ÚLOHY Z ANALYTICKEJ CHÉMIE  –  odpoveďový hárok 
Chemická olympiáda – kategória A – 50. ročník – školský rok 2013/2014        Študijné kolo  

2 

 

Výpočet: 

 

 

 

 

 

 

Presná koncentrácia K2S2O8  

 

Úloha 3. Kinetický experiment 

3.1 Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt  

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemerná hodnota rýchlostnej konštanty:  

Výpočty, spracovanie nameraných hodnôt pre zostrojenie grafov 
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Riešenie úlohy 3.2.2 uveďte na samostatnom milimetrovom papieri 

Riešenie úlohy 3.2.3 uveďte na samostatnom milimetrovom papieri 

Riešenie úlohy 3.2.4 uveďte na samostatnom milimetrovom papieri 

3.2.5 Výpočet rýchlostnej konštanty 
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Úloha 4: Doplňujúce teoretické otázky: 

Pri experimente by sa mala použiť prevarená a rýchlo ochladená deionizovaná voda. Prečo? 

 

 

 

Aký je zmysel pridania hydrogenuhličitanu do reakčnej zmesi pri týchto titračných stanoveniach? 

 

 

 

Prečo sa v časti experimentu pracuje v obyčajnej titračnej banke a v druhej časti  v „jódovej banke“? 

 

 

 

Prečo sa indikátor (škrob) pridáva až krátko pred bodom ekvivalencie? 

 

 

 

Prečo sa do roztoku pri kinetickom meraní pridáva presne vyžadovaný objem roztoku dusičnanu 

draselného s rovnakou koncentráciou, ako má roztok jodidu draselného?  

 

 

 

 

Čo umožňuje posúdiť/určiť graf nakreslený v logaritmickej stupnici na oboch osiach? 

 

 

 

 

 

Autor úloh z analytickej chémie: Pavol Tarapčík  

 


