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Úvod  

V praktickej časti tohto ročníka chemickej olympiády sa budeme tak, ako aj 

v teoretickej časti, zaoberať oxidačno-redukčnými reakciami. V príprave na riešenie 

úloh je potrebné preštudovať si nasledujúce pojmy: oxidácia, redukcia, oxidovadlo, 

redukovadlo, oxidačné čísla a ich určovanie, stechiometrické koeficienty oxidačno-

redukčných reakcií a ich výpočet. Prebiehajúce chemické deje praktickej časti sa 

budú zaoberať vlastnosťami železa, kobaltu a niklu a ich zlúčenín. 

Okrem toho budete pre úspešné riešenie praktických úloh potrebovať ovládať 

výpočty z chemických rovníc, výpočty zloženia roztokov (hmotnostný zlomok, 

koncentrácia látkového množstva) a výpočet výťažku reakcie.  

Pri realizácii praktických úloh využijete praktickú zručnosť pri nasledujúcich 

laboratórnych operáciách: váženie, príprava roztokov rozpúšťaním tuhej látky 

a zrieďovaním koncentrovanejších roztokov, meranie objemu, meranie teploty, 

zahrievanie na vodnom kúpeli, filtrácia voľná na skladanom filtri, filtrácia voľná na 

hladkom filtri, (ak podmienky školy umožňujú, aj filtrácia za zníženého tlaku na 

Büchnerovom lieviku), kryštalizácia, sušenie. 

Pri príprave na riešenie súťažných úloh môžete využiť príslušné kapitoly 

ľubovoľnej gymnaziálnej učebnice pre 1. ročník štvorročných gymnázií, resp. 

ekvivalentný ročník osemročných gymnázií, pričom si môžete doplniť vedomosti 

štúdiom niektorej dostupnej vysokoškolskej učebnice všeobecnej a anorganickej 

chémie. 
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Úloha 1 (15,68 b)  

Príprava heptahydrátu síranu železnatého  

1.1  

Pripravte heptahydrát síranu železnatého  

Pomôcky:  

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

sa použiť aj elektrický varič), 2 kadičky (100 cm3, 600 – 800 cm3), kužeľová alebo 

guľatá varná banka s plochým dnom (250 cm3), 2 odmerné valce (10 cm3, 50 cm3), 

kvapkadlo, sklený lievik, sklená tyčinka, teplomer, lyžička, hodinové sklíčko, 

kryštalizačná miska, nožnice, filtračný papier, filtračný kruh, filtračný lievik, 2 

laboratórne držiaky so svorkou, laboratórne váhy, navažovačka, striekačka 

s destilovanou vodou, prachovnica.  



Reaktanty:  

Práškové železo, kyselina sírová (koncentrovaná), destilovaná voda.  

Pracovný postup:  

Do kadičky s objemom 250 cm3 nalejte 35 cm3 destilovanej vody. Požiadajte 

pedagogický dozor, aby vám do vody pridal 6,5 cm3 koncentrovanej kyseliny sírovej. 

5,0 g práškového železa nasypte cez suchý lievik do kužeľovej alebo guľatej varnej 

banky s plochým dnom a opäť požiadajte pedagogický dozor, aby vám k práškovému 

železu pridal pripravený roztok kyseliny sírovej. Začne prebiehať búrlivá reakcia, 

preto prikryte ústie banky hodinovým sklíčkom, aby obsah nefŕkal von. 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. Po prebehnutí búrlivej fázy reakcie uchyťte hrdlo banky do laboratórneho 

držiaka so svorkou a pripevnite na stojan.  

Na elektrický varič alebo na trojnožku so sieťkou, pod ktorou je umiestnený 

plynový kahan, postavte kadičku naplnenú vodou asi do polovice. Veľkosť kadičky 

zvoľte tak, aby do nej vošla banka s reakčnou zmesou. Banku umiestnite na stojane 

do takej výšky, aby bol jej obsah ponorený vo vode v kadičke. Pomocou 

laboratórneho držiaka so svorkou pripevnite na stojan teplomer tak, aby bol jeho 

dolný koniec ponorený do vody vodného kúpeľa. Vodný kúpeľ zahrievajte približne 

na 60 °C dovtedy, kým takmer všetko železo nezreaguje (približne 30 minút). 

Teplota vody nesmie prekročiť 70 °C! Prichystajte si preto kadičku so studenou 

vodou, pre prípad, že by ste museli teplotu vodného kúpeľa urýchlene znížiť. Počas 

zahrievania prikryte ústie banky hodinovým sklíčkom, aby sa z roztoku neodparovala 

voda. Roztok by mal mať svetlozelenú farbu (čo sa však v prítomnosti práškového 

železa ťažko pozoruje). Farba reakčnej zmesi sa nesmie zmeniť na žltohnedú. 

V prípade, že by sa tak stalo, treba pridať do reakčnej zmesi malé množstvo 

práškového železa a niekoľko kvapiek zriedenej kyseliny sírovej (w = 0,15 %) a zmes 

zohriať. Po skončení reakcie nezreagované železo odfiltrujte za horúca rýchlo cez 

skladaný filter.  

Prefiltrovaný roztok síranu železnatého zachytávajte do kryštalizačnej misky 

a nechajte ho pomaly vychladnúť. Vylúčené kryštáliky heptahydrátu síranu 

železnatého potom odsajte alebo odfiltrujte cez hladký filter. Kryštáliky preložte na 

filtračný papier, pomocou ktorého z nich odstráňte prebytočnú vlhkosť a nechajte ich 



voľne na vzduchu vysušiť. Po vysušení produkt odvážte. Skladujete ho v uzatvorenej 

prachovnici.  

1.2  

Odpovedzte na nasledujúce otázky a vypočítajte úlohy:  

1.2.1  Ako sa postupuje pri príprave zriedeného roztoku kyseliny sírovej?  

1.2.2 Napíšte chemickú rovnicu reakcie prebiehajúcej v banke počas zahrievania. 

Vypočítajte aj stechiometrické koeficienty tejto rovnice.  

1.2.3 Napíšte reakcie oxidácie a redukcie.  

1.2.4 Napíšte, ktorý prvok sa počas tejto reakcie oxidoval a ktorý sa redukoval.  

1.2.5 Napíšte vzorec heptahydrátu síranu železnatého.  

1.2.6 Vypočítajte hmotnosť síranu železnatého, ktorý by vznikol v roztoku, ak by 

zreagovalo všetko použité železo.  

M(Fe) = 55,85 g mol–1 M(O) = 16,00 g mol–1  

M(S) = 32,06 g mol–1  

1.2.7 Vypočítajte hmotnosť heptahydrátu síranu železnatého, ktorý by vznikol 

kryštalizáciou po odparení všetkej vody ako rozpúšťadla (tzv. teoretický 

výťažok reakcie).  

M(H) = 1,01 g mol–1  

1.2.8 Z vypočítanej hodnoty teoretického výťažku reakcie (úloha 1.2.7) a z hodnoty 

hmotnosti získaného produktu vypočítajte praktický výťažok reakcie v %.  

 

 

Úloha 2 (13,33 b)  

Príprava síranu železitého  

2.1  

Pripravte síran železitý  

Pomôcky:  

2 kadičky (50 cm3, 250 cm3), 2 odmerné valce (10 cm3, 100 cm3), sklená 

tyčinka, laboratórne váhy, lyžička, navažovačka, striekačka s destilovanou vodou.  

Reaktanty:  

Heptahydrát síranu železnatého, kyselina sírová (w = 0,15 %), kyselina 

fosforečná (koncentrovaná), roztok manganistanu draselného (c = 0,10 mol dm–3), 

destilovaná voda.  



Pracovný postup:  

Navážte 1,0 g heptahydrátu síranu železnatého pripraveného v úlohe č. 1. Do 

kadičky s objemom 250 cm3 nalejte 60 cm3 destilovanej vody, pridajte 40 cm3 

zriedenej kyseliny sírovej (w = 0,15 %) a vysypte odvážený heptahydrát síranu 

železnatého. Požiadajte pedagogický dozor, aby vám do roztoku pridal 1,5 cm3 

koncentrovanej kyseliny fosforečnej. (Kyselina fosforečná sa nezúčastňuje oxidačno-

redukčnej reakcie, jej úlohou je viazať vznikajúce železité ióny do bezfarebnej 

zlúčeniny, aby nesfarbovali roztok na žlto). Roztok miešajte, kým, sa heptahydrát 

síranu železnatého nerozpustí. 

Do druhej kadičky si pripravte asi 10 cm3 roztoku manganistanu draselného. 

Pridávajte ho do okysleného roztoku síranu železnatého po malých množstvách po 

sklenej tyčinke. Po každom prídavku premiešajte sklenou tyčinkou. Manganistan 

draselný reaguje so železnatými katiónmi na bezfarebný produkt, a preto sa po 

pridaní do kadičky jeho roztok odfarbuje. Pridávanie roztoku manganistanu 

draselného skončite vtedy, keď sa roztok v kadičke sfarbí na bledoružovo a toto 

sfarbenie je už stále. Ružové sfarbenie spôsobuje manganistan draselný, ktorý už 

ďalej nereaguje, pretože železnaté katióny už všetky zreagovali.  

2.2  

Odpovedzte na nasledujúce otázky a vypočítajte úlohy:  

2.2.1 Napíšte chemickú rovnicu reakcie prebiehajúcej v kadičke. Vypočítajte aj 

stechiometrické koeficienty tejto rovnice.  

2.2.2 Napíšte reakcie oxidácie a redukcie.  

2.2.3 Napíšte, ktorý prvok je v priebehu tejto reakcie oxidovadlom a ktorý 

redukovadlom.  

2.2.4 Vypočítajte objem (v cm3) roztoku manganistanu draselného  

(c = 0,1 mol dm–3), ktorý je potrebný na reakciu s 1 g heptahydrátu síranu 

železnatého.  

M(Fe) = 55,85 g mol–1 M(O) = 16,00 g mol–1  

M(S) = 32,06 g mol–1 M(H) = 1,01 g mol–1  

 

 

Úloha 3 (4,31 b)  

Dôkaz prítomnosti železnatých a železitých iónov v roztoku  



3.1  

Dokážte prítomnosť železnatých a železitých katiónov v roztoku  

Pomôcky:  

4 skúmavky, lyžička, odmerný valec (10 cm3), 3 kvapkadlá, stojan na 

skúmavky, striekačka s destilovanou vodou.  

Reaktanty:  

Heptahydrát síranu železnatého (pripravený v úlohe 1), roztok síranu železitého 

(pripravený v úlohe 2), roztok hexakyanoželezitanu draselného K3[Fe(CN)6] 

(c(K3[Fe(CN)6]) = 0,01 mol dm–3), roztok hexakyanoželeznatanu draselného 

K4[Fe(CN)6] (c(K4[Fe(CN)6]) = 0,01 mol dm–3), kyselina sírová (w = 0,15 %), 

destilovaná voda.  

Pracovný postup:  

Do dvoch skúmaviek dajte niekoľko kryštálikov heptahydrátu síranu 

železnatého pripraveného v úlohe 1 a pridajte asi 2 cm3 destilovanej vody a 2 – 3 

kvapky zriedenej kyseliny sírovej (w = 0,15 %). Po rozpustení pridávajte do jednej 

skúmavky po kvapkách roztok K3[Fe(CN)6]. Vznikne intenzívne modro sfarbená 

zrazenina, tzv. Turnbullova modrá. Reakcia sa používa na dôkaz prítomnosti 

železnatých iónov. Do druhej skúmavky pridávajte po kvapkách roztok K4[Fe(CN)6]. 

Vzniká biela zrazenina, tzv. berlínska biela soľ. (Keďže v prítomnosti kyslíka sa 

železnaté ióny oxidujú na železité ióny, môže sa zrazenina berlínskej bielej soli 

sfarbiť na modrasto od vzniknutej berlínskej modrej.)  

Do ďalších dvoch skúmaviek nalejte asi 2 cm3 roztoku síranu železitého, ktorý 

ste pripravili v pokuse 2. Do jednej skúmavky pridávajte po kvapkách roztok 

K3[Fe(CN)6]. Výsledný roztok bude mať žlté sfarbenie roztoku K3[Fe(CN)6]. Do druhej 

skúmavky pridávajte po kvapkách roztok K4[Fe(CN)6]. Vznikne intenzívne modro 

sfarbená zrazenina, tzv. berlínska modrá. Reakcia sa používa na dôkaz prítomnosti 

železitých iónov.  

3.2  

Zapíšte pozorovania  

Do nasledujúcej tabuľky zapíšte:  

a. pozorované zmeny a vzhľad vzniknutých produktov (napr. vzniká zrazenina, 

nevzniká zrazenina, únik bubliniek, bez zmeny, sfarbenie),  

b. názov vzniknutej zlúčeniny.  



 K3[Fe(CN)6] K4[Fe(CN)6] 

 

Fe2+  

 

a. 

b. 

a. 

b. 

 

Fe3+  

 

a. 

b. 

a. 

b. 

 

Poznámka:  

Pokus môžete urobiť 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).  

 

 

Úloha 4 (6,66 b)  

Nikelnaté katióny reagujú s hydroxidovými aniónmi za vzniku jablkovozeleného 

hydroxidu nikelnatého, ktorý je nerozpustný vo vode.  

Pripravili sme 200 cm3 roztoku chloridu nikelnatého rozpustením 10,0 g 

hexahydrátu chloridu nikelnatého v destilovanej vode. K tomuto roztoku sme priliali 

roztok hydroxidu sodného s koncentráciou látkového množstva c = 0,750 mol dm–3. 

Vzniknutú jablkovozelenú zlúčeninu sme odfiltrovali, premyli destilovanou vodou, 

vysušili a odvážili.  

4.1 

Napíšte chemickú rovnicu reakcie prebiehajúcej po priliatí roztoku hydroxidu sodného 

k roztoku chloridu nikelnatého. Vypočítajte aj stechiometrické koeficienty tejto 

rovnice.  

4.2 

Vypočítajte hmotnosť hydroxidu nikelnatého, ktorý sme získali.  

M(Ni) = 58,70 g mol–1 M(O) = 16,00 g mol–1  

M(H) = 1,01 g mol–1 M(Cl) = 35,45 g mol–1  

 

 



4.3 

Aký objem roztoku hydroxidu sodného (v cm3) sme spotrebovali na úplné 

zreagovanie chloridu nikelnatého?  

4.4 

Aká bola koncentrácia látkového množstva chloridu nikelnatého vo východiskovom 

roztoku?  
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