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Úvod 

V príprave na riešenie úloh praktickej časti je potrebné poznať názvoslovie 

anorganických zlúčenín a nasledujúce pojmy: chemická reakcia, rovnica chemickej 

reakcie, stechiometrický koeficient, látkové množstvo, molárna hmotnosť, normálny 

molárny objem, rozdelenie chemických reakcií podľa rôznych kritérií. Okrem toho 

budete pre úspešné riešenie praktických úloh potrebovať ovládať vyčísľovanie 

stechiometrických koeficientov chemických rovníc, s osobitným zreteľom na rovnice 

redoxných reakcií, výpočty zloženia roztokov (hmotnostný zlomok, koncentrácia 

látkového množstva) a výpočty z chemických rovníc.  

Pri realizácii praktických úloh budete potrebovať praktické zručnosti pri 

základných laboratórnych operáciách a manipulácii so základnými laboratórnymi 

pomôckami. 

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. Viaceré vlastnosti skúmaných anorganických zlúčenín nájdete v chemických 

tabuľkách. 
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6. Chemické tabuľky – ľubovoľné vydanie. 

 

 

Úloha 1 (30,42 b)  

IDENTIFIKÁCIA ANORGANICKÝCH ZLÚČENÍN 

V chemickom laboratóriu v skrini s chemickými zlúčeninami sa v dôsledku vlhkého 

počasia odlepili štítky s označením obsahu prachovnice a štítky sa pomiešali. Všetky 

prachovnice obsahovali bielu tuhú látku. Potrebujete určiť, ktorý štítok patrí na ktorú 

prachovnicu. Viete, že ide o nasledujúce látky: AgNO3, CaCO3, CuSO4, K2SO4, 

MgCO3, NaCl a ZnSO4 · 7 H2O. Na identifikáciu máte k dispozícii destilovanú vodu, 

roztok kyseliny chlorovodíkovej, roztok hydroxidu sodného, kahan a filtračný papier. 

Pomocou týchto látok a pomôcok a na základe správania sa určovaných látok pri 

reakciách s nimi identifikujte, v ktorej prachovnici sa nachádza ktorá látka. 

 

1.1 Experimentálna časť 

Pomôcky: 

Skúmavky v stojane (minimálne 4 kusy), zátky na skúmavky, kefka na 

umývanie skúmaviek, kvapkadlá (3 kusy), lyžička, plynový kahan, zápalky alebo 

zapaľovač, filtračný papier, striekačka na destilovanú vodu. 

Reaktanty:  

Prachovnice so vzorkami bielych látok označené číslami 1 – 7, roztok kyseliny 

chlorovodíkovej, w(HCl) = 0,05; roztok hydroxidu sodného, w(NaOH),= 0,05; roztok 

síranu sodného, w(Na2SO4) = 0,10; destilovaná voda. 

Pracovný postup: 

a) Rozpustnosť vo vode 



Zo vzorky č. 1 nasypte asi polovicu malej lyžičky do prvej skúmavky. Prilejte 

destilovanú vodu do výšky asi 8 – 10 cm, skúmavku zazátkujte a zmes premiešajte. 

Pozorujte, či sa látka rozpúšťa. (Pozor! Ak použijete príliš veľa vzorky, nemusí sa 

rozpustiť celé množstvo ani v prípade, ak je látka rozpustná!) Pozorovanie 

zaznamenajte do tabuľky. 

b) Reakcia s kyselinou chlorovodíkovou 

Ak sa látka rozpustila, odlejte z nej malé množstvo do druhej skúmavky (do 

výšky asi 2 cm), ak sa nerozpustila, dajte do druhej skúmavky malé množstvo tuhej 

látky z prachovnice a pridajte k nej destilovanú vodu (do výšky asi 6 cm). Do tejto 

skúmavky pridávajte kvapkadlom po malých dávkach roztok kyseliny 

chlorovodíkovej. Zazátkujte, opatrne premiešajte a okamžite vyberte zátku. Pozorujte 

deje v skúmavke a pozorovanie zaznamenajte do tabuľky.  

c) Reakcia s hydroxidom sodným 

Z prvej skúmavky (ak sa látka rozpustila vo vode) alebo z druhej skúmavky (ak 

sa látka nerozpustila vo vode) odlejte malé množstvo roztoku do tretej skúmavky (do 

výšky asi 2 cm). Do tejto skúmavky pridávajte kvapkadlom po malých dávkach roztok 

hydroxidu sodného. Pozorujte deje v skúmavke a pozorovanie zaznamenajte do 

tabuľky. 

d) Plameňová skúška 

Kúsok filtračného papiera rozmerov približne 10 x 5 cm stočte do tenkej rúrky. 

Koniec namočte do vodného roztoku v druhej skúmavke (do ktorej ste pridávali 

kyselinu chlorovodíkovú) a vložte do plameňa. Pozorované sfarbenie plameňa 

zaznamenajte do tabuľky.  

Pokusy a) – d) zopakujte so všetkými siedmimi vzorkami. 

Poznámka: 

Niektoré z možných dejov sú veľmi rýchle, iné naopak, prebiehajú relatívne 

pomaly. Preto v prípade negatívneho výsledku zmes hneď nevylievajte, ale po 

niekoľkých minútach výsledok opäť skontrolujte. 

Nasledujúcu tabuľku si prekreslite na hárok papiera formátu A4, aby sa vám do 

nej pohodlnejšie robili záznamy. 

 

 

 



č. skúmavky 1 2 3 4 5 6 7 

H2O        

HCl        

NaOH        

sfarbenie 
plameňa 

       

 

1.2. Identifikácia skúmaných zlúčenín 

a) Na základe zistených vlastností skúmaných zlúčenín pomocou študijnej 

literatúry identifikujte jednotlivé zlúčeniny. Uveďte, ktoré zlúčeniny sa 

nachádzali v prachovniciach č. 1 – 7.  

b) Pomenujte zlúčeniny  nachádzajúce sa v prachovniciach č. 1 – 7. 

 

1.3 Rovnice prebiehajúcich chemických reakcií 

V tabuľke so zistenými vlastnosťami očíslujte tie kolónky, v ktorých ste 

zaznamenali pozorovanú chemickú reakciu. Všetky pozorované chemické reakcie 

zapíšte chemickou rovnicou, pričom použite stechiometrický zápis a skrátený iónový 

zápis. 

Ku každej chemickej reakcii uveďte jej typ podľa mechanizmu jej priebehu. 

 

 

Úloha 2 (2,97 b)  

Potrebujete pripraviť 250 g roztoku chloridu nikelnatého, ktorý obsahuje 

rozpustených 15,0 %chloridu nikelnatého. Na prípravu roztoku máte k dispozícii 

hexahydrát chloridu nikelnatého a destilovanú vodu.  

a) Napíšte vzorec hexahydrátu chloridu nikelnatého. 

b) Vypočítajte hmotnosť hexahydrátu chloridu nikelnatého a hmotnosť vody, 

ktoré potrebujete na prípravu tohto roztoku.  

Hodnoty molárnych hmotností potrebné pre výpočet vyhľadajte v chemických 

tabuľkách. 

 

 



Úloha 3 (6,61 b)  

Do roztoku dichrómanu didraselného okysleného kyselinou sírovou sa postupne 

zaviedlo 5,20 dm3 sulfánu. Pracovalo sa pri normálnych podmienkach. Vznikol pri 

tom síran draselný, síran chromitý, síra a voda.  

a) Napíšte rovnicu prebiehajúcej chemickej reakcie v stechiometrickom tvare. 

Zapíšte aj postup výpočtu stechiometrických koeficientov – napíšte 

polreakcie oxidácie a redukcie a uveďte, ktorý prvok je oxidovadlo a ktorý 

redukovadlo. 

b) Vypočítajte hmotnosť použitého tuhého dichrómanu didraselného. 

c) Vypočítajte objem spotrebovaného 24,0 % roztoku kyseliny sírovej. 

Hodnoty fyzikálnych veličín potrebné pre výpočet vyhľadajte v chemických 

tabuľkách. 
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