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RIEŠENIE A HODNOTENIE ÚLOH Z ANORGANICKEJ, VŠEOBECNEJ 

A ORGANICKEJ CHÉMIE  

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

Milan Melicherčík, Jarmila Kmeťová, Mária Lichvárová  
 

Maximálne 60 bodov  

 

 

 

Riešenie úlohy 1   (20 b)  

10,8 b 1.1 N – dusík; Mn – mangán; Ne – neón; S – síra; P – fosfor; No – 

nobélium; Na – sodík; V – vanád; Al – hliník; Sn – cín; As – arzén; O – 

kyslík; Se – selén; Po – polónium; Mo – molybdén; Pd – paládium; Os – 

osmium; La – lantán; Nd – neodym; Pm – prométium; Sm – samárium; 

Pa – protaktínium; Np – neptúnium; Am – amerícium; Es – einsteinium; 

Md – mendelevium; Ds – Darmstadtium 

0,2 b 1.2 s-prvky – Na 

2 b 1.3 p-prvky – N, S, P, O, Al, Sn, As, Se, Po, Ne 

1,4 b 1.4 d-prvky – V, Mn, Mo, Pd, Os, Ds, La 

1,8 b 1.5 f-prvky – Nd, Pm, Sm, Pa, Np, Am, Es, Md, No 

0,8 b 1.6 prvky 3. periódy – Na, Al, P, S 

0,8 b 1.7 prvky patriace medzi chalkogény – O, S, Se, Po 

0,2 b 1.8 prvky patriace medzi vzácne plyny – Ne 

0,8 b 1.9 prvky 4. periódy – V, Mn, As, Se 

0,2 b 1.10 prvky podskupiny medi – žiaden 

0,2 b 1.11 prvky patriace do triády železa – žiaden 

0,2 b 1.12 prvky patriace medzi kovy alkalických zemín – žiaden 

0,2 b 1.13 alkalické kovy – Na 

0,2 b 1.14 vzácne plyny – Ne 

0,2 b 1.15 polokovy – As 
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Riešenie úlohy 2   (20 b)  

4 b 2.1 a) 1897, Thomson 

  b) 1919, Rutherford 

  c) 1932, Chadwick 

  d) 1964, Gell-Mann, Zweig 

1 b 2.2 b, c 

3 b 2.3 a) –19

9F : protónov = 9, neutrónov = 10, elektrónov = 10 

  b) 352

24 Cr : protónov = 24, neutrónov = 28, elektrónov = 21 

1 b 2.4 N14

7  a N15

7 , H1

1  a H3

1 . 

5 b 2.5 Priestor v okolí jadra, v ktorom sa elektrón vyskytuje s najväčšou 

pravdepodobnosťou, sa nazýva orbitál. Podľa tvaru rozoznávame 

viacero typov orbitálov, označujeme ich s, p, d, f. Orbitál tvaru gule 

môže byť obsadený maximálne dvomi elektrónmi. Druhá vrstva 

elektrónového obalu obsahuje dva (uznať aj s a p) typy orbitálov. Tretia 

vrstva elektrónového obalu môže obsahovať maximálne 18 elektrónov. 

Usporiadanie elektrónov v elektrónovom obale atómu v jednotlivých 

orbitáloch sa nazýva elektrónová konfigurácia atómu. Elektróny 

obsadzujúce najvzdialenejšie orbitály od jadra atómu sa nazývajú 

valenčné elektróny (okrem d-prvkov). Energia potrebná na odtrhnutie 

elektrónu z atómu alebo iónu v plynnom stave sa nazýva ionizačná 

energia. Energia, ktorá sa uvoľní prijatím elektrónu za vzniku aniónu 

z atómu v plynnom stave sa nazýva elektrónová afinita. Hodnoty 

týchto energií sa udávajú v jednotkách kJ mol–1 (uznať aj eV). 

3 b 2.6 a) hlavné – n, vedľajšie – l, magnetické – m, spinové – ms 

 b) vedľajšie  

 c) 2s 

3 b 2.7 a)  - gama žiarenie 

 b) jadrami atómov hélia He4

2  

 c) jadrové 

 d) prírodná a umelá 

 e) Becquerel 

 f) Mochovce, Jaslovské Bohunice 
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Riešenie úlohy 3   (max.  20 b)  

2b a) A:  
 

 B:  CH3

 

 C:  CH3
 

 D:  

CH3

CH3  

1b b) A: cyklopentán  

B: metylcyklobután  

C: etylcyklopropán  

D: 1,2-dimetylcyklopropán (lokanty nie sú potrebné, iný izomér neexistuje) 

1b c) H: CnH2n  

1b d) H: I. A alebo 1  

C: IV. A alebo 14  

1b e) H: 1s1  

C: [He]2s22p2  

1b) f) H: -I, I  

C: -IV, II, IV  

0,5b g) ropa, naftenická  

1b h) 2 C5H10 + 5 O2    10 CO2  +  10 H2O  

1b i) 2 NaOH + CO2    Na2CO3  +  H2O  

1b j) Horenie pentánu je: exotermická reakcia, oxidácia  

1b k) áno  

1b l) alkány: metán, etán, propán a bután sú za bežných podmienok plynné látky  

0,5b m) havárie: ropné plošiny, ropovody, spracovateľské závody, tankery, cisterny; 

spaľovacie motory; môžeme uznať aj iné lokálne havárie  

1b n) prirodzený výtok ropy: v Korni na Kysuciach; ložiská ropy na Slovensku: 

Záhorie (Gbely); Zemplín (Senné, Stretava, Ptrukša), Spišsko-šarišské 

medzihorie (Lipany), severne od Medzilaboriec (Miková)  
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0,5b o) Na zvýšenie oktánového čísla benzínu sa donedávna pridávala takmer 

výhradne organická zlúčenina olova – tetraetylolovo  

5,5b p) Doplňte do uvedenej tabuľky použitie − význam uvedených zlúčenín:  

 

Názov 

zlúčeniny 
Použitie − význam Body 

metán 
zemný plyn, bioplyn, výhrevné palivo, výroba čistého 

uhlíka, metanolu, metanálu 
0,5 

etán 
využíva sa na výrobu uhľovodíka eténu, ktorý slúži na 

výrobu plastov 
0,5 

propán 
plynové variče, alternatívne palivo pre automobily − 

LPG 
0,5 

bután 
plynové variče, alternatívne palivo pre automobily − 

LPG 
0,5 

metanol rozpúšťadlo, výroba metanálu 0,5 

etanol 
rozpúšťadlo, výroba chemikálií, dezinfekčný 

prostriedok 
0,5 

metanál výroba nábytku, lakov, náterov, plastov 0,5 

etanál výroba chemikálií 0,5 

acetón 
riedidlo do farieb, rozpúšťadlo, pri výrobe plastov, vo 

farmaceutickom priemysle 
0,5 

kys. 

metánová 

odstraňovanie vodného kameňa, pri spracovaní kože, 

na konzervovanie siláže, súčasť mravčieho jedu, 

dezinfekčné účinky sa využívajú na liečenie včelstiev 

0,5 

kys. 

etánová 

rozpúšťadlo, surovina na výrobu plastov, pri 

spracovaní kože, v lekárstve, výroba octu, 

odstraňovanie vodného kameňa, konzervovanie 

potravín 

0,5 
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