
POZNÁMKY K PRÍPRAVE PRAKTICKEJ ČASTI  
Chemická olympiáda – kategória C – 50. ročník – šk. rok 2013/2014  
 
Študijné (domáce) kolo  
 
Mária Linkešová  
 

Maximálne 40 bodov (b), resp. 102 pomocných bodov (pb)  
 
Pri prepočte pomocných bodov pb na konečné body b použijeme vzťah:  
body (b) = pomocné body (pb)   0,392  

 

 

 

Pomôcky:  

Laboratórny stojan, trojnožka, sieťka, plynový kahan, zápalky alebo zapaľovač 

(môže sa použiť aj elektrický varič), 4 kadičky (50 cm3, 100 cm3, 250 cm3, 600 –

 800 cm3), kužeľová alebo guľatá varná banka s plochým dnom (250 cm3), 

3 odmerné valce (10 cm3, 50 cm3, 100 cm3), sklený lievik, sklená tyčinka, teplomer, 

lyžička, hodinové sklíčko, kryštalizačná miska, 4 skúmavky, stojan na skúmavky, 

filtračný papier, nožnice, filtračný lievik, filtračný kruh, 2 laboratórne držiaky so 

svorkou, laboratórne váhy, navažovačka, prachovnica, striekačka s destilovanou 

vodou, 4 kvapkadlá.  

 

Reaktanty pre jedného žiaka:  

práškové železo: 5,0 g  

kyselina sírová koncentrovaná: 6,5 cm3  

kyselina sírová (w(H2SO4) = 0,15 %): 40 cm3 (úloha 2), niekoľko kvapiek (úloha 1 a 

3)  

kyselina fosforečná koncentrovaná: 1,5 cm3  

roztok manganistanu draselného (c(KMnO4) = 0,10 mol dm–3): 10 cm3  

roztok hexakyanoželezitanu draselného (c(K3[Fe(CN)6]) = 0,01 mol dm–3): 2 cm3  

roztok hexakyanoželeznatanu draselného (c(K4[Fe(CN)6]) = 0,01 mol dm–3): 2 cm3  

destilovaná voda  
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Príprava roztokov:  

100 cm3 roztoku kyseliny sírovej (w(H2SO4) = 0,15 %): 90,4 cm3 vody a 9,6 cm3 

koncentrovanej kyseliny sírovej.  

1000 cm3 roztoku manganistanu draselného c(KMnO4) = 0,10 mol dm–3: 15,80 g 

KMnO4 rozpustiť v malom množstve destilovanej vody, kvantitatívne preniesť do 

odmernej banky (1000 cm3), doplniť po rysku destilovanou vodou a roztok premiešať. 

Pred používaním treba nechať roztok stáť asi 10 dní alebo ho prevariť a po 

vychladnutí prefiltrovať cez sklený filter. 

100 cm3 roztoku hexakyanoželezitanu draselného c(K3[Fe(CN)6]) = 0,01 mol dm–3: 

0,329 g K3[Fe(CN)6] v 100 cm3 roztoku.  

100 cm3 roztoku hexakyanoželeznatanu draselného c(K4[Fe(CN)6]) = 0,01 mol dm–3: 

0,422 g K4[Fe(CN)6] · 3 H2O v 100 cm3 roztoku.  

Roztoky obidvoch činidiel musia byť čerstvo pripravené, maximálne niekoľko 

dní vopred, ich pôvodná žltá farba musí zostať nezmenená.  

 

Pri realizácii úlohy 1.1 treba presne dodržiavať pokyny uvedené v pracovnom 

postupe – množstvá reaktantov, minimálnu dĺžku zahrievania reakčnej zmesi 

a predovšetkým teplotu vodného kúpeľa. Počas zahrievania je vhodné mať 

pripravenú kadičku so studenou vodou na rýchle schladenie vodného kúpeľa pre 

prípad prekročenia hraničnej teploty 70 °C.  

Počas pridávania roztoku kyseliny sírovej k práškovému železu a počas prvej – 

búrlivej fázy reakcie nemanipulujte v bezprostrednej blízkosti s otvoreným plameňom, 

nepozorujte reakciu z blízka a zabezpečte dobré vetranie miestnosti.  

Pokusy v úlohe 3 sa môžu urobiť aj s ľubovoľnou železnatou a železitou 

zlúčeninou, ktorú máte k dispozícii. Po jej rozpustení treba roztok vždy okysliť 2 – 3 

kvapkami kyseliny sírovej alebo chlorovodíkovej (v závislosti od aniónu použitej soli). 

Roztok železnatej soli sa musí pripraviť bezprostredne pred realizáciou pokusu, 

pretože katióny Fe2+ sa pomerne rýchlo oxidujú vzdušným kyslíkom na katióny Fe3+ 

(svetlozelená farba roztoku prechádza na žltú).  

 

Informácie z Kariet bezpečnostných údajov pre použité reaktanty  

(VALIGURA, D. a kol. Chemické tabuľky. Bratislava : STU, 2011. ISBN 978-80-227-

3565-0).  

Fe (práškové): R –, S –  
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H2SO4 (koncentrovaná): R 35, S 26-30-45  

FeSO4 · 7 H2O: R 22-36/37/38, S 26-36/37/39  

H3PO4 (koncentrovaná): R 34, S 26-45  

KMnO4: R 8-22-50/53, S 60-61  

K3[Fe(CN)6]: R 32, S 22-24/25  

K4[Fe(CN)6]: R 32, S 22-24/25  
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