
POZNÁMKY K PRÍPRAVE PRAKTICKEJ ČASTI  

Chemická olympiáda – kategória C – 51. ročník – šk. rok 2014/2015 

 
Domáce kolo  
 
Mária Linkešová  
 

Maximálne 40 bodov (b), resp. 143 pomocných bodov (pb)  
 
Pri prepočte pomocných bodov pb na konečné body b použijeme vzťah:  
body (b) = pomocné body (pb)   0,280 

 

 

 

Úloha 1 

Dôkazové reakcie kovov v zlúčeninách  

1.1  

Plameňové skúšky alkalických kovov a kovov alkalických zemín 

Pomôcky:  

plynový kahan, zápalky alebo zapaľovač, trojnožka, sieťka, kadičky 5 ks 

(100 cm3), odmerný valec (50 cm3), navažovačka, sklená tyčinka, lyžička, 

laboratórne váhy, nádoba s rozprašovacím nástavcom, filtračný papier 

Reaktanty:  

50 g nasýteného roztoku LiCl: 23,6 g LiCl + 26,4 cm3 destilovanej vody  

50 g nasýteného roztoku NaCl: 13,2 g NaCl + 36,8 cm3 destilovanej vody 

50 g nasýteného roztoku KCl: 12,7 g KCl + 37,3 cm3 destilovanej vody  

50 g nasýteného roztoku CaCl2: 42,1 g CaCl2 · 6 H2O + 7,9 cm3 destilovanej vody 

50 g nasýteného roztoku SrCl2: 29,4 g SrCl2 · 6 H2O + 20,6 cm3 destilovanej vody 

Na navažovačke odvážiť potrebné množstvo chloridu alkalického kovu, vysypať do 

pripravenej vody a za stáleho miešania rozpustiť. Pre urýchlenie rozpúšťania sa 

môže obsah kadičky mierne zahriať. 

Poznámky: 

1 cm3 destilovanej vody môžeme brať približne ako 1 g. 

Ak to podmienky v škole dovoľujú, nasýtené roztoky môžu pripravovať aj sami 

študenti. 
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Môžu sa použiť i iné rozpustné soli príslušného katiónu kovu, v množstvách, ktoré 

vyplynú z ich rozpustnosti vo vode. Najlepšie farebné efekty poskytujú chloridy. 

Ako nádobu s rozprašovacím nástavcom („sprejom“) sa môže použiť prázdna 

nádobka od kozmetického prípravku, čistiaceho prostriedku a pod. 

 

1.2  

Príprava boritanov d-prvkov – bóraxové perličky 

Pomôcky: 

plynový kahan, zápalky alebo zapaľovač, malé hodinové sklíčka (4 ks), 

platinový drôtik s očkom (môže sa nahradiť železným), lyžička 

Reaktanty:  

 pentahydrát síranu meďnatého (CuSO4 · 5 H2O); heptahydrát síranu 

mangánatého (MnSO4 · 7 H2O); heptahydrát síranu železnatého (FeSO4 · 7 H2O); 

oktahydrát tetrahydroxo-pentaoxotetraboritanu disodného {Na2[B4O5(OH)4] · 8 H2O}, 

bórax, názov podľa posledného odporúčania IUPAC, ktoré nie je ešte bežne 

akceptované: oktahydrát tetrahydroxido-pentaoxidotetraboritanu disodného  

Poznámka: 

Spotreba všetkých zlúčenín je niekoľko desatín gramu. 

Môžu sa použiť i iné zlúčeniny príslušného prechodného prvku. 

 

1.3  

Dôkazové reakcie vybraných katiónov d-prvkov v roztoku  

Pomôcky:  

3 skúmavky, kvapkadlá, hodinové sklíčko, odmerný valec (10 cm3), digestor 

Reaktanty:  

100 cm3 roztoku síranu železnatého (FeSO4), c = 0,01 mol dm–3: 0,28 g 

FeSO4 · 7 H2O rozpustiť v malom množstve destilovanej vody okyslenej 2 – 3 

kvapkami koncentrovanej kyseliny sírovej a doplniť na objem 100 cm3  

100 cm3 roztoku síranu železitého (Fe2(SO4)3), c = 0,01 mol dm–3: 0,56 g 

Fe2(SO4)3 · 9 H2O rozpustiť v malom množstve destilovanej vody okyslenej 2 – 3 

kvapkami koncentrovanej kyseliny sírovej a doplniť na objem 100 cm3  

100 cm3 roztoku síranu meďnatého (CuSO4), c = 0,01 mol dm–3: 0,25 g 

CuSO4 · 5 H2O do 100 cm3 roztoku  
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100 cm3 roztoku hexakyanoželezitanu draselného {K3[Fe(CN)6]}, c = 0,01 mol dm–3: 

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

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

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

roztok amoniaku (NH3), koncentrovaný 

Poznámka: 

Môžu sa použiť i iné rozpustné soli príslušného katiónu prechodného kovu. 

 

Úloha 2  

Vlastnosti nekovov 

2.1 

Elektrolýza vodného roztoku chloridu sodného 

Pomôcky:  

rúrka v tvare U (môže sa nahradiť kadičkou), kadička (100 cm3), odmerný valec 

(100 cm3), železná elektróda (napr. väčší železný klinec), uhlíková elektróda (napr. 

vybraná zo starej plochej batérie), dva vodiče s krokosvorkami, plochá batéria 

(4,5 V), lyžička, sklená tyčinka, kvapkadlo, lievik, laboratórny stojan, 2 držiaky, 2 

svorky, digestor 

Reaktanty:  

chlorid sodný (NaCl), tuhý; jodidoškrobový indikátorový papierik; fenolftaleín, 

roztok v etanole, w = 0,001; destilovaná voda 

Poznámka: 

Ak nie je k dispozícii komerčne vyrobený jodidoškrobový indikátorový papierik, 

možno ho pripraviť namočením prúžku filtračného papiera do roztoku jodidu 

draselného zmiešaného so škrobovým mazom, prípadne kvapnúť malé množstvo 

tejto zmesi do priestoru anódy, podobne ako roztok fenolftaleínu do priestoru katódy. 

Príprava škrobového mazu: 0,5 g práškového škrobu rozmiešať asi v 50 cm3 

studenej destilovanej vody, vyliať do 450 cm3 vriacej destilovanej vody, krátko povariť 

a nechať vychladnúť. 

2.2 

Príprava a dôkaz kyslíka  
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skúmavka, odmerný valec (10 cm3), špajdľa, lyžička, plynový kahan, zápalky 

alebo zapaľovač, sklená tyčinka, laboratórny stojan, držiak a svorka, ochranný štít, 

digestor  

Reaktanty:  

100 cm3 roztoku peroxidu vodíka (H2O2), w = 0,03: 10 cm3 koncentrovaného 

roztoku H2O2 (w = 0,30) + 90 cm3 destilovanej vody  

čistiaci prostriedok s obsahom chlórnanu sodného (NaClO), napr. Savo, Domestos 

(zriedený roztok 1 : 4): 4 diely vody + 1 diel čistiaceho prostriedku (Toto riedenie 

treba urobiť, ak čistiaci prostriedok obsahuje 4 – 5 % NaClO. V prípade nižšieho 

obsahu NaClO treba riedenie znížiť.) 

chlorečnan draselný (KClO3), tuhý, oxid manganičitý (MnO2), tuhý, jodidoškrobový 

indikátorový papierik, destilovaná voda 

Poznámka: 

Pri výbere čistiaceho prostriedku s obsahom NaClO treba skontrolovať obsah 

účinnej látky; vhodný je ten, u ktorého výrobca deklaruje obsah NaClO približne 4 –

 5 %. Okrem toho treba dať pozor na dátum spotreby, pretože NaClO je nestály 

a jeho obsah v roztoku postupne klesá. 

 

 

Informácie z Kariet bezpečnostných údajov pre použité reaktanty  

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

3565-0) 

LiCl: R 22-36/37/38, S 26-36/37/39 

NaCl: R 36/37/38, S 26-36 

KCl: S 22-24/25 

CaCl2: R 36, S 22-24 

SrCl2: R 36/37/38, S 24/25 

Na2[B4O5(OH)4] · 8 H2O: R 36/37/38, S 45-36/37/39 

CuSO4 · 5 H2O: R 22-36/38, S 22 

MnSO4 · 7 H2O: R 48/20/22-51/53, S 22-61 

Fe2(SO4)3 · 9 H2O: R 22-36/37/38, S 26 

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

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

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



 5 

NH3: R 34-50, S 26-36/37/39-45/61 

KClO3: R 9-20/22-51/53, S 13-16-27-61 

MnO2: R 20-22, S 25 

H2O2: R 34, S 3-28-36/39-45 

fenolftaleín, w = 0,001 roztok v etanole: R 11/45/68, S 16/53/45, dá sa objednať: 

www.ucebnepomockyslovakia.sk – 0,1 % aj 0,5 % roztok, 

www.sigmaaldrich.com – 0,1 % aj 0,5 % roztok, 

www.centralchem.sk – 0,5 % roztok 
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