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TEORETICKÉ ÚLOHY 

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

 

Maximálne 60 bodov  
Doba riešenia: časovo neobmedzená 
 
 
 
Úvod 

 Tento ročník chemickej olympiády je významným jubilejným ročníkom. Pri 

päťdesiatke sa zvykne bilancovať. Poďakovanie patrí všetkým pedagógom, ktorí 

vedú svojich žiakov k láske k chémii aj prostredníctvom chemickej olympiády. Vám, 

milí olympionici, želám veľa úspechov pri riešení úloh. Úlohy študijného, školského 

a krajského kola CHO sú rovnaké pre žiakov základných škôl aj gymnázií 

s osemročným štúdiom.  

Teoretické úlohy sú rozdelené do troch okruhov, ktoré sú v úlohách navzájom 

prepojené. Ich dôležitou súčasťou je aj uplatňovanie prvkov environmentálnej 

výchovy (znečistenie a ochrana životného prostredia).  

 

1. Testujeme základy chémie 

Zopakujeme si metódy oddeľovania zložiek zo zmesí a ich využitie v praxi. 

Zamyslíme sa nad zákonitosťami, ktoré sa uplatňujú v periodickej sústave 

chemických prvkov, pričom využijeme aj informácie o časticovom zložení  látok. Je 

potrebné venovať pozornosť názvosloviu oxidov, hydroxidov, kyselín a ich solí (aj 

hydrogensolí).  

2. Skúmame chemické prvky a ich zlúčeniny 

Budeme sa venovať plynom: vodíku, kyslíku, dusíku, oxidu uhličitému, metánu, 

fluóru, chlóru a vzácnym plynom, skúmať ich štruktúru, vlastnosti, výskyt, význam. 

Podrobnejšie sa pozrieme na vodík, kyslík a oxid uhličitý.  

3. Bez výpočtov to nejde 

Veľmi častými príkladmi v chémii sú výpočty, ktoré súvisia s roztokmi. Budeme 

počítať hmotnosť rozpustenej látky, objem roztoku, jeho hmotnostný zlomok a 

koncentráciu látkového množstva (koncentráciu). Pri výpočtoch budeme používať aj 



prepočty prostredníctvom hustoty. Je dôležité pripomenúť si aj látkové množstvo a 

molárnu hmotnosť.  

 

Poznámka 

S pripomienkami sa môžete obrátiť na autorku úloh: helena.vicenova@gmail.com 

 

Pri riešení úloh v školskom, okresnom a v krajskom kole môžu žiaci používať 

kalkulačky, nie však periodickú sústavu prvkov ani tabuľky.  
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Úloha 1     (12 b) 

Tonko bol spolu s vnukmi Martinom a Adamom cez prázdniny na zvolenskom 

zámku. Prečítajte si, čo ho zaujalo: 

Pri zámku sú umiestnené tri farebne odlíšené kontajnery: na sklo - .................., na 

plasty ................... a jeden je na ostatný odpad. 

Návštevníci  takto ........................, čiže ........................ odpad. Sklo a plasty sa potom 

opätovne ........................, čiže ........................ 

 

a) Doplňte vybodkované miesta jeho rozprávania – použite slová zo zátvorky (žltá 

farba, zelená farba, triediť, recyklovať, separovať, využívať).  

b) Napíšte dve výhody a dve nevýhody výrobkov z plastov.  

c) Stručne opíšte svoje skúsenosti k téme odpady. 

 

 

Úloha 2 (21 b) 

Martin opisuje vyučovaciu hodinu chémie. „Teraz si zopakujeme, čo ste si 

zapamätali z chémie z minulých rokov“, povedala pani učiteľka. Potom zobrala do 

ruky špajdľu a povedala: „Ste už deviataci, mali by ste už veľa vedieť o chemických 

prvkoch a zlúčeninách. Na tejto hodine budeme pripravovať a skúmať vlastnosti 

dvoch významných plynov, o ktorých sme sa už učili. 

Jeden plyn je chemický prvok, druhý plyn je chemická zlúčenina. Keď do plynu 

A vložíme horiacu špajľu, zhasne. Tlejúca špajdľa sa po vložení do plynu B zapáli. 

Viete mi povedať, ktoré sú to plyny?“ 

Samozrejme, že ja som to vedel.  

Rozdelili sme sa do skupín a zobrali sme si zo skriniek plášte a ochranné 

rukavice, aby sme mohli pracovať s chemikáliami.  

Pani učiteľka nám rozdala pracovné listy.  

Povedala nám, že je veľmi dôležité naučiť sa aj opísať pokus, nielen ho 

uskutočniť. Upozornila nás, aby sme do postupu práce napísali to, ako budeme 

postupovať a potom ju máme zavolať. Postup nám skontroluje a až potom môžeme 

začať pracovať.  

Do pozorovania zasa máme opísať všetko, čo sa dialo, keď sme uskutočnili 

danú časť pokusu.  

Naša skupina dostala tento pracovný list: 



Téma: Plyn A 

Úloha: Pripravte plyn A a urobte jeho dôkaz 

Pomôcky: kadička, kahan, laboratórna lyžička, špajdľa, sviečka, zápalky 

Chemikálie: zriedená kyselina chlorovodíková, sóda bikarbóna 

 

Postup práce:  

1. Príprava plynu A:  

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

2. Dôkaz plynu A:  

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

 

Pozorovanie: 

1. Príprava plynu A: 

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

2. Dôkaz plynu A: 

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

 

Doplňujúca úloha:  

V kadičke sú dve horiace sviečky – kratšia a dlhšia. Nemáte však ďalšiu kadičku, ani 

žiadnu nádobu, v ktorej by ste uskutočnili reakciu. Navrhnite postup, ako by ste 

sviečky zahasili využitím chemickej reakcie chemikálií, ktoré ste používali aj pri 

prvom pokuse. 

Postup práce: 

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

Pozorovanie: 

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

Záver:  

Plyn A má ................................ hustotu ako vzduch. Pri hasení plameňa zabraňuje 

prístupu vzdušného ................................... k horiacej látke. 

 

Úlohy: 

a) Napíšte názov a vzorec plynu A. 

b) Napíšte chemickú rovnicu uskutočnenej reakcie prípravy plynu. 

c) Vypracujte pracovný list. 



d) Druhá skupina žiakov pripravila plyn B tepelným rozkladom hypermangánu. 

Napíšte rovnicu reakcie a pomenujte chemickými názvami reaktanty aj produkty. 

 

 

Úloha 3 (15 b) 

 Máte skupinu látok: vodík, kyslík, dusík, oxid uhličitý, metán, fluór, chlór 

a vzácne plyny.  

3.1 K tvrdeniam priraďte zodpovedajúcu látku (jednu alebo viaceré), uveďte jej 

vzorec, príp. značku. 

a) Tvorí 78 % vzduchu. 

b) Patria medzi halogény. 

c) Sú zložené z jednotlivých atómov. 

d) Má najmenšie molekuly. 

e) Vzniká pri fotosyntéze. 

f) Má trojatómové molekuly. 

 

3.2 Jedna z uvedených látok patrí medzi organické zlúčeniny. Napíšte: 

a) vzorec zlúčeniny, 

b) jej výskyt,  

c) chemickú rovnicu jej reakcie s kyslíkom,  

d) názov skupiny organických zlúčenín, do ktorej patrí. 

 

 

Úloha 4 (12 b) 

Adam chce pripraviť 500 cm3 roztoku KNO3 s koncentráciou 2,24 mol/dm3. 

a) Napíšte chemický názov použitej zlúčeniny. 

b) Vypočítajte hmotnosť KNO3, ktorú musí navážiť na prípravu roztoku. 

c) Vypočítajte hmotnostný zlomok KNO3 v roztoku. 

 M(K) = 39,10 g/mol,  M(N) = 14,01 g/mol, M(O) = 16,00 g/mol,  

 ρ(roztok KNO3) = 1,13 g/cm3 



PRAKTICKÉ ÚLOHY 

Chemická olympiáda – kategória D – 50. ročník – šk. rok 2013/14 
Študijné kolo 
 
Pavol Bernáth 
 
 
Maximálne 40 bodov  
Doba riešenia: časovo neobmedzená 
 
 
 
Úvod 

 Všetky úlohy praktickej časti sa môžu realizovať v neobmedzenom čase, podľa 

podmienok školy, do termínu školského kola. 

Na úlohách si možno precvičiť základné laboratórne postupy a techniky, ktoré 

budú žiaci potrebovať vo vyšších kolách. Sú to váženie, meranie objemu odmerným 

valcom a pipetou, príprava roztokov, zostavenie aparatúry na filtráciu a filtrácia cez 

hladký a skladaný filtračný papier. 

Nutným predpokladom úspešného zvládnutia praktickej časti je vedieť správne 

pomenovať a používať laboratórne pomôcky, opísať používané laboratórne postupy 

a zaznamenať výsledky pozorovania. 

Aby sa zabezpečila dobrá príprava a potrebné zručnosti pre vyššie kolá súťaže, 

je potrebné si preštudovať zrážacie reakcie, neutralizáciu, reakcie solí s kyselinami, 

ich zápis chemickými rovnicami (pri zrážacích reakciách aj v skrátenom iónovom 

tvare), taktiež názvoslovie solí (aj názvoslovie ich hydrátov) a jednoduché výpočty 

zloženia roztokov. Súčasťou krajského kola je aj výpočet výťažku reakcie 

z chemickej rovnice. 

Základná študijná literatúra je uvedená v zadaní teoretických úloh. 

 

 

Oddelenie zložiek rôznorodej zmesi 

 

Úloha 1 (20 b) 

1. Na hodinovom sklíčku máte navážené 10 g zmesi modrej skalice a uhličitanu 

vápenatého. 

2. Zmes rozotrite v trecej miske. 



3. Rozotretú zmes nasypte do kadičky. 

4. Do kadičky s rozotretou zmesou nalejte 50 ml vody zohriatej na 50 °C a dobre 

premiešajte. 

5. Zostavte aparatúru na filtráciu, použite skladaný filtračný papier. 

6. Zmes prefiltrujte. 

7. Tuhý podiel na filtri premyte asi 30 cm3 vody. 

8. Filtračný papier so získanou látkou položte na hodinové sklíčko a nechajte vysušiť 

voľne na vzduchu. 

9. Z filtrátu v kadičke odoberte 5 cm3 do skúmavky. 

10. Do skúmavky prikvapkávajte roztok KOH a pozorujte. 

 

Úloha 2 (20 b) 

 Do odpoveďového hárka doplňte požadované údaje. 
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