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Úvod 

     Úlohy budú zamerané na nasledovné okruhy: 

1. Chémia zlúčenín mangánu. Redoxné a ďalšie typy reakcií, komplexné zlúčeniny, teória 

ligandového poľa, elektrónová konfigurácia. 

2. Chémia zlúčením brómu a jódu. Objav, výroba, príprava a reakcie prvkov jedno-

duchých zlúčenín. 

3. Chemické výpočty. Zloženie roztokov, stechiometria zlúčenín a reakcií, výpočet 

stechiometrických koeficientov redoxných reakcií, výpočet pH. 
 

Odporúčaná literatúra 

Na úspešné riešenie úloh je potrebné si osvojiť základy chémie najmä kapitol z tematických 

okruhov. Tie sú v akejkoľvek literatúre zo všeobecnej a anorganickej chémie, napríklad: 

1. F.A. Cotton, G. Wilkinson, Anorganická chemie. Academia, Praha, 1973. 

2. J. Gažo a kol. Všeobecná a anorganická chémia. Alfa, Bratislava, 1974. 

3. Ľ. Ulická, L. Ulický, Príklady zo všeobecnej a anorganickej chémie, Alfa, Bratislava 1984. 

4. H. Remy, Anorganická chemie. SNTL, Praha, 1971. 

5. R.B. Heslop, K. Jones, Anorganická chemie. SNTL, Praha 1982. 

 

Úloha 1     (14 b) 
Elektrónová konfigurácia mangánu je [Ar] 3d54s2.  

a. Napíšte elektrónovú konfiguráciu katiónu Mn2+. 

b. Aká je elektrónová konfigurácia mangánu v anióne MnO4
-? 

 
Manganistany sú pomerne reaktívne látky. V závislosti od pH môžu reagovať ako akceptor 

elektrónov: 

reakcia (1): MnO4
- + 8H+ + 5e-    Mn2+(aq) + 4H2O 

reakcia (2): MnO4
- + 2H2O + 3e-    MnO2 + 4OH- 
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c. Napíšte, ako sa mení oxidačné číslo atómu mangánu v reakcii (1) a v reakcii (2). 

d. Ktorá z uvedených reakcií prebieha v kyslom prostredí? 

e. Ktorý z uvedených produktov je vo vode nerozpustná látka? Pomenujte ho. 
 

MnO2 má oxidačné vlastnosti, ktoré sa prejavujú pri vyšších teplotách. Príkladom môže 

byť reakcia s horúcou koncentrovanou kyselinou sírovou. Vzniká síran manganatý, voda  

a uvoľňuje sa plynná látka. Pri zvýšenej teplote MnO2 reaguje s kyselinou chlóro-

vodíkovou. Reakcia s kyselinou chlórovodíkovou sa využíva pri príprave chlóru. 

f. Napíšte rovnicu chemickej reakcie MnO2 s horúcou koncentrovanou kyselinou sírovou. 

g. Napíšte rovnicu chemickej reakcie MnO2 s kyselinou chlórovodíkovou pri príprave 

chlóru. 

 

Úloha 2     (18 b) 

Jód a bróm sa vyskytujú v slaných vodách, v ktorých sprevádzajú chloridy. Francúzsky 

chemik A.J. Balard si všimol zafarbenie zvyšku roztokov zo soľných polí, v ktorých sa 

kryštalizáciou získavala morská soľ. Po pridaní vody nasýtenej chlórom sa farba roztoku 

výrazne zmenila na jasne žltú. Túto farebnú zmenu spôsobila reakcia prítomného bromidu 

horečnatého. Pomocou reakcie s kyselinou sírovou a oxidom manganičitým získal  

a identifikoval nový prvok – bróm. Ballard mal iba 23 rokov, keď izoloval nový prvok  

a objav brómu sa uskutočnil asi 15 rokov po objavoch chlóru a jódu.  

a. Napíšte chemické vzorce molekúl brómu a jódu.  

b. Popíšte typ väzby medzi atómami halogénov v týchto molekulách na základe 

elektrónovej konfigurácie valenčnej vrstvy daného halogénu. 

c. v molekule. Vychádzajte z valenčnej elektrónovej konfigurácie prvkov. 

d. V akých skupenstvách sú bróm a jód za normálnych podmienok? 

e. Napíšte rovnicu chemickej reakcie bromidu horečnatého s chlórom. 

f. Napíšte rovnicu oxidácie bromidu sodného oxidom manganičitým v prostredí kyseliny 

sírovej. 

 

Jód sa podarilo prvýkrát pripraviť v roku 1811 francúzskemu chemikovi B. Courtoisovi. 

Popol z morských rias obsahoval soli, medzi ktorými boli aj jodidy. Pôsobením koncentro-

vanej kyseliny sírovej a pomocou sublimácie získal Courtois tmavé kryštáliky jódu. 

Princípom reakcie jodidov s koncentrovanou kyselinou sírovou sú dva následné deje. 

Prvým je protolytická reakcia pri ktorej vzniká HI. V druhom stupni účinkom zohrievania 
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reakčnej zmesi dochádza k oxidácii HI na jód, pričom môže vznikať v závislosti  

od reakčných podmienok zmes rôznych produktov redukcie kyseliny sírovej, ako sú 

sírovodík, oxid siričitý a síra.  

g. Napíšte rovnicu prvého čiastkového deja - protolytickej reakcie jodidu s kyselinou 

sírovou. 

h. Napíšte redoxnú reakciu HI s kyselinou sírovou, pričom ako produkt redukcie kyseliny 

sírovej vzniká oxid siričitý. 

i. Čo je to sublimácia?  

 

Úloha 3     (8 b) 

Jód má veľký význam pre zdravie človeka. Nedostatok jódu vedie k chorobe štítnej žľazy, 

vzhľadom na nedostatok produkcie hormónu tyroxínu. Význam jodidu draselného  

v podobe extraktov z morských rias pre liečenie chorôb štítnej žľazy bol známy ešte dávno 

predtým, ako bol známy jód ako prvok. Denná tvorba hormónu tyroxínu je v priemere 100 

nmol. 

a. Koľko mikrogramov jódu je potrebné na vytvorenie dennej potreby hormónu tyroxínu, 

100 nmol?  

b. Koľko mikrogramov tyroxínu zodpovedá dennej tvorbe tohto hormónu? 

Sumárny vzorec tyroxínu T4 je C15H11I4NO4, M(T4) = 776,9 g mol-1 a Ar(I) = 126,9 g mol-1. 
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ÚLOHY Z ORGANICKEJ CHÉMIE  
Chemická olympiáda – kategória B – 52. ročník – školský rok 2015/2016 
 
Domáce kolo 
 

Martin Walko a Matej Žabka 
 
 

Maximálne 20 bodov 
Doba riešenia: 60 minút  
 

 

 Súťažné úlohy v tomto školskom roku budú zamerané na štruktúru, izomériu a základné 

reakcie alkénov (elektrofilné a radikálové adície, hydrogenácia, ozonolýza). Úspešné riešenie úloh 

vyžaduje základné znalosti názvoslovia organických zlúčenín, predovšetkým uhľovodíkov, ich 

jednoduchých derivátov a karbonylových zlúčenín. V mnohých úlohách sa budú vyskytovať 

prírodné látky zo skupiny terpénov a terpenoidov. 

 

Ozonolýza 

 Ozón O3 je plyn, ktorý v prírode vzniká z kyslíka O2 pôsobením ultrafialového svetla alebo 

elektrického výboja. V stratosfére tvorí ozónovú vrstvu, ktorá filtruje značnú časť škodlivého 

ultrafialového svetla dopadajúceho na zem. V organickej syntéze sa ozón používa na ozonolýzu, 

čo je oxidačná reakcia alkénov, pri ktorej sa štiepi dvojitá väzba. Pri redukčnej ozonolýze sú 

produktmi karbonylové zlúčeniny (aldehydy a ketóny). Kým neboli dostupné spektroskopické 

metódy, bola redukčná ozonolýza významnou metódou určovania štruktúry nenasýtených 

zlúčenín, keďže ich štiepi na menšie, ľahšie charakterizovateľné fragmenty. 

 

 
 

 

Terpény a terpenoidy 

 Terpény sú obrovskou skupinou prírodných uhľovodíkov štruktúrne odvodených od 

oligomérov izoprénu. Terpenoidy sú deriváty terpénov, pričom často obsahujú aj ďalšie funkčné 

skupiny, hlavne hydroxy- a karbonylovú skupinu. Terpény a terpenoidy sú hojne zastúpené 

v prírode a viac než 50 000 ich bolo izolovaných predovšetkým z rastlín. 
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 Terpény sa rozdeľujú podľa toho, z koľkých izoprénových jednotiek sa skladajú, na: 

 
Terpény Počet izoprénových jednotiek Počet atómov uhlíka 

monoterpény 2 10 

seskviterpény 3 15 

diterpény 4 20 

triterpény 6 30 

tetraterpény (karotenoidy) 8 40 

 

 

 
Literatúra 

1. P. Zahradník, M. Kollárová: Prehľad chémie 2 (Organická chémia a biochémia), SPN, 

Bratislava, 1997. 

2. J. Heger, I. Hnát, M. Putala: Názvoslovie organických zlúčenín, SPN, Bratislava, 2004. 

3. P. Zahradník, V. Lisá: Organická chémia I (učebnica pre gymnáziá), SPN, Bratislava, 2006. 

 

Úloha 1     (7 b) 

V nasledujúcej schéme sú uvedné rôzne terpény a ich kyslíkaté deriváty. 

a) V každom vzorci zakrúžkujte jednotlivé izoprénové jednotky, z ktorých sa daný terpén 

skladá. 

b) Zaraďte jednotlivé zlúčeniny do nasledujúcich skupín: monoterpény, diterpény, 

seskviterpény, triterpény, tetraterpény. 

c) Určte a pomenujte hlavnú funkčnú skupinu jednotlivých zlúčenín. 

d) Napíšte systémové názvy zlúčenín A, B, C, D, H. 

e) Aké izoméry môže tvoriť geraniol B? Napíšte ich štruktúrne vzorce a označte ich 

deskriptormi, ktoré sa pri danom type izomérie používajú. 

f) Karvón C a limonén E sa vyskytujú vo forme izomérov. Jeden izomér karvónu pripomína 

vôňou mätu, druhý rascu. Jeden z izomérov limonénu má vôňu pomarančov, druhý vôňu 

citrónov. O aký typ izomérie ide a ako sa nazývajú tieto izoméry? Nakreslite štruktúrne 

vzorce jednotlivých izomérov. 
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Úloha 2     (7,2 b) 

     Mnohé monoterpény obsahujú spoločnú štruktúrnu jednotku 1-izopropyl-4-metylcyklo-hexán, 

pričom sa líšia len polohou dvoch dvojitých väzieb v rámci tejto štruktúrnej jednotky. Štyri takéto 

terpény sa označujú ako terpinény.  

 α-terpinén: 1-izopropyl-4-metylcyklohexa-1,3-dién 

 β-terpinén: 1-izopropyl-4-metylidéncyklohex-1-én 

 γ-terpinén: 1-izopropyl-4-metylcyklohexa-1,4-dién 

 δ-terpinén: 1-metyl-4-(propán-2-ylidén)cyklohex-1-én 

a) Napíšte štruktúrne vzorce všetkých štyroch terpinénov. 

b) Ktoré terpinény obsahujú konjugovaný systém násobných väzieb? 

c) Ktoré terpinény majú exocyklickú dvojitú väzbu? 

d) Ktoré terpinény poskytnú pri elektrofilnej adícii dvoch ekvivalentov HBr viac rôznych 

produktov? Napíšte štruktúrne vzorce týchto produktov. Neuvažujte stereoizoméry. 

e) Napíšte štruktúrne vzorce produktov redukčnej ozonolýzy pre každý terpinén. 

 

Úloha 3     (3 b) 

 Bežným spôsobom analýzy organických látok je elementálna analýza. Pri tejto metóde sa 

známe množstvo látky spáli v kyslíkovej atmosfére a zistí sa identita a množstvo produktov ktoré 
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pri spálení vznikli. Týmto spôsobom je možné štandardne stanoviť prvky, ktoré vytvárajú plynné 

oxidy, zvyčajne uhlík, vodík, dusík a síru. Pri spaľovaní uhľovodíkov sú produktami len oxid uhličitý 

a voda. Výsledky elementálnej analýzy sa zapisujú vo forme hmotnostného percenta jednotlivých 

prvkov v molekule. 

Do nasledujúcej tabuľky napíšte: 

a) Štruktúrne a sumárne vzorce produktov, ktoré vzniknú z limonénu úplnou hydrogenáciou 

(A) a elektrofilnou adíciou dvoch mólov HCl (B).  

b) Vypočítajte mólovu hmotnosť a vyjadrite v hmotnostných percentách obsah vodíka a uhlíka 

v látkach A a B  

(Ar(C) = 12,011; Ar H) = 1,0079; Ar(O) = 15,999; Ar(Cl) = 35,453). 

c) Vypočítajte hmotnosť vody a oxidu uhličitého by vzniklo pri elementálnej analýze 1,0 gramu 

látky A a ich hmotnosť pri analýze 1,0 gramu látky B. 

d) Prečo sa súčet hmotnostných percent pri elementálnej analýze niekedy výrazne odlišuje od 

100? 
 

Štruktúrny vzorec 

 

A B 

Sumárny vzorec C10H16   

Mólová hmotnosť 136,236 g mol-1   

% C 88,16   

% H 11,84   

m(CO2) 3,230 g   

m(H2O) 1,058 g   

 

Úloha 4     (2,8 b) 

Terpén X (C10H18) poskytne po redukčnej ozonolýze nasledujúce produkty: 
 

 
 

a) Pomenujte jednotlivé vzniknuté produkty.  

b) Koľko násobných väzieb obsahuje terpén X? 

c) Napíšte vzorce 2 konštitučných izomérov, ktoré po redukčnej ozonolýze poskytnú uvedené 

produkty. V tomto prípade neuvažujte o E/Z- (geometrickej) izomérii. 
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PRAKTICKÉ ÚLOHY Z ANALYTICKEJ CHÉMIE 

Chemická olympiáda – kategória B – 52. ročník – školský rok 2015/16 
 
Domáce kolo 
 
Pavel Májek 
 
 

Maximálne 40 bodov 
Doba riešenia: neobmedzená 
 

 

Stanovenie koncentrácie odmerného roztoku AgNO3  
 

Úvod 
 Argentometria patrí medzi odmerné metódy založené na vzniku málo rozpustných 

zlúčenín (halogenidov a pseudohalogenidov). Medzi najčastejšie používané argento-

metrické titrácie patria metódy stanovenia pomenované podľa ich autorov: Mohrova, 

Volhardova a Fajansova metóda. Uvedené metódy používajú štandardný roztok AgNO3 

a Volhardova metóda i roztoky KSCN alebo NH4SCN. 

 Na úspešné riešenie praktickej časti kategórie B v tomto ročníku CHO je potrebné si 

naštudovať teóriu o zrážacích reakciách, argentometrických titráciách ako aj spôsob 

indikácie v jednotlivých metódach. 

 
Literatúra 

1. I. Paveleková: Analytická chémia pre študentov pedagogických fakúlt, PdF TU, Trnava, 2010, 

ISBN 978-80-8082-388-7. 

2. I. Paveleková, K. Žoldošová: Laboratórne cvičenia z analytickej chémie, Trnavská univerzita  

v Trnave, 2001, ISBN 80-88774-94-2. 

3. http://www.titrations.info/precipitation-titration. 

4. http://www.titrations.info/precipitation-titration-argentometry. 

5. http://demonstrations.wolfram.com/ArgentometricTitrationByPrecipitationOfSilverSalts/. 

6. http://chemwiki.ucdavis.edu/Textbook_Maps/General_Chemistry_Textbook_Maps/Map%3A_L

ower%27s_Chem1/07b._Solution_Chemistry/7b.6%3A_Solubility_of_Salts%2F%2FSolubility_

Equilibria. 

7. http://sjlin.dlearn.kmu.edu.tw/13.pdf.  
8. http://meloun.upce.cz/docs/analchem1/slidy5.pdf. 
 
Poznámka: Informácie na webových stránkach, ktoré sú uvedené v literatúre, boli dostupné  

                   ku dňu 30.11. 2015. 
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Experimentálna úloha:     (28 b) 

Štandardizácia roztoku AgNO3  
 
Pracovný postup 

 Príprava roztoku NaCl s koncentráciou c = 0,0125 mol dm-3: Na prípravu 500 cm3 štandard-

ného roztoku NaCl s koncentráciou c = 0,0125 mol dm-3 sa diferenčne odváži na analytických 

váhach vypočítané množstvo NaCl, rozpustí v kadičke a kvantitatívne prenesie do 500 cm3 

odmernej banky. Po doplnení po značku deionizovanou vodou a premiešaní vypočítame presnú 

koncentráciu štandardného roztoku.  

 Stanovenie presnej koncentrácie roztoku AgNO3: Zo zásobného roztoku AgNO3 s koncen-

tráciou cca c = 0,1 mol dm-3 sa pripraví 250 cm3 odmerného roztoku s koncentráciou približne 

c = 0,02 mol dm-3. Potom sa do troch titračných baniek odpipetuje 25 cm3 0,0125 mol dm-3 

štandardného roztoku NaCl a pridá sa odmerným valcom 25 cm3 vody a 1 – 3 kvapky indikátora 

fluoresceínu, tak aby žltozelená farba indikátora bola viditeľná. Žltozelený roztok sa titruje 

za intenzívneho miešania, v blízkosti bodu ekvivalencie sa titruje ‘po kvapkách’ do prvého trvalého 

ružového sfarbenia adsorbčného indikátora. Z priemernej hodnoty spotreby roztoku AgNO3 sa 

vypočíta presná látková koncentrácia odmerného roztoku AgNO3. 

 

Úloha 1     (1 b) 
Definujte pojmy: zrážacia reakcia, nasýtený roztok, rozpustnosť a súčin rozpustnosti.  

 

Úloha 2     (1 b) 
Napíšte rovnicu rovnováhy medzi tuhou fázou (zrazeninou) MmBn a rozpúšťadlom v nasýtenom 

roztoku, vyjadrite Ks tejto rovnováhy a rozpustnosť látky MmBn.  

 

Úloha 3     (2 b) 
Vypočítajte Ks(Ag2S), ak rozpustnosť Ag2S je 6,21·10-15 g dm-3. 

 

Úloha 4     (1 b) 
Vymenujte hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú rozpustnosť málo rozpustných zrazenín. 

 

Úloha 5     (1 b) 
Vymenujte spôsoby využitia zrážacích reakcií v analytickej chémii.  

 

Úloha 6     (2 b) 
Definujte pojmy: argentometrická titrácia, priama a spätná titrácia, vymenujte látky vhodné 

na štandardizáciu AgNO3 a aké látky možno argentometricky stanoviť. 
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Úloha 7     (2 b) 
Napíšte chemické rovnice indikácie koncového bodu titrácie v metóde podľa Mohra a Volharda. 

 

Úloha 8     (2 b) 
Vysvetlite princíp indikácie koncového bodu titrácie vo Fajansovej metóde. 

 

Pomôcky 

Experimentálna úloha A:  

Byreta 25 cm3, pipeta 25 cm3, 3 titračné banky 250 cm3, odmerná banka 500 cm3 a 250 cm3, 

kadičky 50 cm3 a 75 - 100 cm3, odmerný valec 25 cm3, strička, sklenená tyčinka, byretový lievik, 

laboratórny stojan, svorky, lapák. 

 

Chemikálie a roztoky 

Experimentálna úloha A:  

roztok AgNO3 (c = 0,1 mol dm-3) [S61, H315, H319, H410], 

NaCl p.a. [H315, H319, H335],  

indikátor fluoresceín [S26, S36] – 0,1 % roztok v 96% etylalkohole, 

deionizovaná voda. 
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