
POZNÁMKY K PRÍPRAVE PRAKTICKEJ ČASTI  

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

 
Krajské kolo  
 
Mária Linkešová  
 

Maximálne 40 bodov (b), resp. 75 pomocných bodov (pb)  
 
Pri prepočte pomocných bodov pb na konečné body b použijeme vzťah:  
body (b) = pomocné body (pb)   0,534 
Doba riešenia: 150 minút  

 

 

 

Pomôcky:  

Pomôcky pre jedného súťažiaceho:  

kadičky 2 ks (250 cm3, 100 cm3), odmerný valec (25 cm3), sklená tyčinka, roztieracia 

miska s roztieradlom, hodinové sklíčko, laboratórny stojan, filtračný kruh, lyžička, 2 

skúmavky, špajdľa, striekačka s destilovanou vodou, filtračný lievik, filtračný papier 

Ďalšie pomôcky – môžu používať viacerí súťažiaci spoločne:  

plynový alebo liehový kahan na zapaľovanie špajdle, zápalky alebo zapaľovač, 

3 kvapkadlá na skúmadlá, malá lyžička alebo špachtlička na naberanie MnO2, 

striekačka s etanolom, laboratórne váhy, digestor, destilovaná voda, liehové fixky  

 

Reaktanty pre jedného súťažiaceho: 

 

Úloha 1: 

pentahydrát síranu meďnatého (CuSO4 · 5 H2O), tuhý; 3 g 

roztok amoniaku (NH3), zriedený 1 :  3; 15 cm3  

etanol denaturovaný, w = 0,96; 20 cm3 + ≈ 5 cm3 na premytie kryštálikov 

destilovaná voda 

 

Úloha 2: 

roztok železnatej soli, napr. síranu železnatého (FeSO4) alebo síranu diamónno-

železnatého {Fe(NH4)2(SO4)2}, c = 0,01 mol dm–3; 5 cm3  

roztok meďnatej soli, napr. síranu meďnatého (CuSO4), c = 0,01 mol dm–3; 5 cm3  
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roztok amoniaku (NH3), koncentrovaný; ≈ 1 cm3  

roztok hexakyanoželezitanu draselného {K3[Fe(CN)6]}, c = 0,01 mol dm–3; ≈ 3 cm3  

destilovaná voda 

Poznámka:  

Roztoky Fe2+, Cu2+ naliať do skúmaviek označených číslami 1 a 2 v ľubovoľnom 

poradí, odporúča sa použiť rôzne poradia pre súťažiacich pracujúcich vedľa seba. 

Môžu sa použiť i iné rozpustné soli príslušného katiónu. 

 

Úloha 3: 

roztok peroxidu vodíka (H2O2), w = 0,03; ≈ 6 cm3 (≈3 cm3 ako vzorku, ≈ 3 cm3 ako 

skúmadlo) 

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

a pod., zriedený roztok 1 :  4; ≈ 6 cm3 

jodidoškrobový indikátorový papierik; 2 pásiky 

oxid manganičitý (MnO2), tuhý; niekoľko miligramov (2-krát „na špičku noža“)  

destilovaná voda 

Poznámka:  

Roztok H2O2 a roztok čistiaceho prostriedku s obsahom NaClO naliať do skúmaviek 

označených číslami 3 a 4 v ľubovoľnom poradí, odporúča sa použiť rôzne poradia 

pre súťažiacich pracujúcich vedľa seba. 

 

 

Príprava roztokov: 

 

Príprava 100 cm3 roztoku amoniaku (NH3), zriedený 1 : 3: 

25 cm3 koncentrovaného amoniaku (NH3) do 75 cm3 destilovanej vody 

Vzhľadom na to, že amoniak je prchavá látka, môže byť jeho koncentrácia 

v zásobnej fľaši nižšia, ako je uvedené na štítku. Preto je potrebné jeho koncentráciu 

overiť. Po rozpustení rozotreného CuSO4 · 5 H2O v roztoku amoniaku musí vzniknúť 

roztok sýtej modrofialovej farby. Ak vznikne svetlomodrá zrazenina (ide o hydroxid 

meďnatý Cu(OH)2), treba buď zvýšiť použité množstvo amoniaku (na čo treba 

upozorniť súťažiacich) alebo upraviť koncentráciu zásobného roztoku.  
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Príprava 100 cm3 roztoku železnatej soli (c = 0,01 mol dm–3):  

Potrebné návažky: 0,28 g FeSO4 · 7 H2O alebo 0,39 g Fe(NH4)2(SO4)2 · 6 H2O  

Do kadičky naliať asi 50 cm3 destilovanej vody, pridať niekoľko kvapiek 

koncentrovanej kyseliny sírovej, opatrne premiešať a pridať naváženú železnatú soľ. 

Po jej rozpustení roztok doplniť do 100 cm3 a premiešať.  

Roztok síranu železnatého 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). Roztok síranu diamónno-železnatého 

je voči oxidácii o niečo stabilnejší.  

 

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

0,25 g CuSO4 · 5 H2O do 100 cm3 roztoku 

 

Príprava 100 cm3 roztoku hexakyanoželezitanu draselného {K3[Fe(CN)6]},   

c = 0,01 mol dm–3:  

0,33 g K3[Fe(CN)6] do 100 cm3 roztoku.  

 

Príprava 100 cm3 roztoku čistiaceho prostriedku s obsahom chlórnanu sodného 

(NaClO), zriedený roztok 1 : 4: 

20 cm3 koncentrovaného čistiaceho prostriedku (napr. SAVO, DOMESTOS a pod.) 

do 80 cm3 destilovanej vody.  

Pri výbere čistiaceho prostriedku s obsahom NaClO treba dať pozor na obsah 

účinnej látky. Vhodný je ten, u ktorého výrobca deklaruje obsah NaClO približne 4 –

 5 % (v prípade nižšieho obsahu NaClO treba riedenie znížiť). Okrem toho treba dať 

pozor na dátum spotreby, pretože NaClO je nestály a jeho obsah v roztoku postupne 

klesá. 

 

Príprava 100 cm3 roztoku peroxidu vodíka (H2O2), w ≈ 0,03:  

10 cm3 koncentrovaného roztoku (H2O2), w = 0,30 do 90 cm3 destilovanej vody  

 

Ak nie je k dispozícii komerčne vyrobený jodidoškrobový indikátorový papierik, môže 

sa pripraviť namočením prúžku filtračného papiera do roztoku jodidu draselného 

zmiešaného so škrobovým mazom. 
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Informácie z Kariet bezpečnostných údajov pre použité reaktanty:  

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

3565-0) 

CuSO4 · 5 H2O: R 22-36/38, S 22 

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

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

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

etanol: R 36/37/38, S 16-26-36 

MnO2: R 20-22, S 25 

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

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