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ÚLOHY  Z  ANORGANICKEJ  A  ANALYTICKEJ  CHÉMIE 

Chemická olympiáda  –  kategória A  –  54. ročník  –  školský rok 2017/18 
Celoštátne kolo 
 
Michal Juríček, Rastislav Šípoš 

 

Maximálne 18 bodov 
Doba riešenia 80 minút 

 

Úloha 1 (18 bodov) 

Vďaka svojim redoxným vlastnostiam hrá meď dôležitú úlohu v biologických 

procesoch, v ktorých je súčasťou série proteínov (Cu-proteínov) zabezpečujúcich 

prenos elektrónov. Kľúčovými reakciami pri týchto procesoch sú oxidácia Cu(I) na 

Cu(II) a redukcia Cu(II) na Cu(I). Na to, aby Cu-proteíny mohli asistovať pri rôznych 

biologických transformáciách, je potrebné, aby mal Cu-proteín schopnosť regulovať 

rýchlosť príslušnej redoxnej reakcie medi. Pre reguláciu rýchlosti redoxnej reakcie sa 

môže použiť takzvaný princíp entatického stavu. Entatickým stavom komplexnej 

častice je stav, v ktorom je tvar jej koordinačného polyédra prispôsobený určitej 

funkcii tým, že sa líši od tvaru typického pre daný atóm kovu v danom oxidačnom 

stupni. Pre komplexné častice Cu(I) s koordinačným číslom 4 je typický tetraédrický 

tvar, zatiaľ čo Cu(II) nemá preferenčný koordinačný polyéder. 

 

1. Napíšte elektrónovú konfiguráciu (celý zápis) 29Cu(0), 29Cu(I) a 29Cu(II). 

2. Vysvetlite, prečo v komplexných časticiach s koordinačným číslom 4 preferuje 

Cu(I) tetraédrický tvar koordinačného polyédra. 

3. Nakreslite štruktúru komplexných častíc [Cu(tmeda)2]+ a [Cu(tmeda)2]2+. Pri 

kreslení koordinačných väzieb a donorových atómov berte do úvahy aj ich 

priestorové usporiadanie, ktoré vhodne znázornite. [Cu(tmeda)2]2+ má štvorcovo 

planárny tvar koordinačného polyédra. Štruktúra ligandu tmeda je nasledovná: 
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Tvar koordinačného polyédra sa môže deformovať, ak objemné časti ligandu bránia 

tomu, aby komplexná častica zaujala typický tvar. V komplexných zlúčeninách 

[Cu(TMGqu)2](TfO) a [Cu(TMGqu)2](TfO)2 dochádza k takejto deformácii. Štruktúra 

objemného bidentátneho ligandu TMGqu a triflátového aniónu TfO– je nasledujúca 

(donorové atómy dusíka v TMGqu majú vyznačené voľné elektrónové páry): 

 

 

4. Nakreslite štruktúry všetkých možných stereoizomérov komplexných častíc 

[Cu(TMGqu)2]+ a [Cu(TMGqu)2]2+ (uznajú sa aj zjednodušené ale jednoznačné 

ilustrácie) a uveďte v akom vzájomnom vzťahu (enantioméry, diastereoméry) sú 

všetky dvojice stereoizomérov. Predpokladajte, že komplex Cu(I) má tvar 

tetraédra a komplex Cu(II) má štvorcovo planárny tvar. 

5. Aký je dihedrálny uhol (θ) medzi dvomi rovinami, z ktorých každá je definovaná 

atómami N–Cu–N (N sú donorové atómy) jedného z dvoch ligandov, 

v komplexných časticiach [Cu(TMGqu)2]+ a [Cu(TMGqu)2]2+ v prípade, že majú 

tvar definovaný v podúlohe 4? 

6. Čo možno najpresnejšie nakreslite priestorovú štruktúru aniónu TfO– a 

pomocou teórie VSEPR (z anglického valence-shell electron-pair repulsion) 

určite tvar častice vzhľadom na atóm (a) uhlíka a (b) síry. 

 

V skutočnosti je tvar koordinačného polyédra v oboch komplexných zlúčeninách 

definovaný v podúlohe 4 deformovaný. Uhol θ definovaný v podúlohe 5 je 68° 

v prípade [Cu(TMGqu)2]+ a 43° v prípade [Cu(TMGqu)2]2+. 
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7. Zakrúžkujte v štruktúre ligandu TMGqu tú časť molekuly, ktorá je zodpovedná 

za túto deformáciu. 

8. Ktorá komplexná častica má tvar koordinačného polyédra, ktorý sa viac podobá 

tetraédrickému a ktorá taký, ktorý sa viac podobá štvorcovo planárnemu? 

9. Na obrázku 1 je znázornený energetický diagram, v ktorom energetické minimá 

zodpovedajú komplexným časticiam Cu(I) s tvarom tetraédra a Cu(II) so 

štvorcovo planárnym tvarom. Energetické maximum zodpovedá tranzitnému 

stavu oxidácie Cu(I) na Cu(II) resp. redukcie Cu(II) na Cu(I). Vyznačené sú aj 

energetické pozície komplexných častíc [Cu(TMGqu)2]+ a [Cu(TMGqu)2]2+. 

Pomocou tohto diagramu vysvetlite, prečo oxidácia [Cu(TMGqu)2]+ na 

[Cu(TMGqu)2]2+ bude prebiehať rýchlejšie ako oxidácia [Cu(tmeda)2]+ na 

[Cu(tmeda)2]2+. 

 

 

Obrázok 1. 

 

V absorpčnom spektre [Cu(TMGqu)2]+ má absorpčný pás, ktorý zodpovedá 

elektrónovému prechodu s najnižšou energiou, maximum pri 450 nm. V absorpčnom 

spektre [Cu(TMGqu)2]2+ má tento pás maximum pri 390 nm. V prvom prípade ide 

o MLCT prechod (z anglického metal-to-ligand charge transfer), pri ktorom dochádza 

k prenosu elektrónu z centrálneho atómu na ligand. V druhom prípade ide o LMCT 

prechod (z anglického ligand-to-metal charge transfer), pri ktorom dochádza 
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k prenosu elektrónu z ligandu na centrálny atóm (pásy d–d prechodov sú málo 

intenzívne a neberieme ich do úvahy). 

 

10. Na základe vyššie uvedených informácií nakreslite zjednodušený diagram 

molekulových orbitálov (MO) pre (a) [Cu(TMGqu)2]+ a (b) [Cu(TMGqu)2]2+ v ich 

základných stavoch. V tomto diagrame zakreslite len tri orbitály: najvyšší 

obsadený MO ligandu (s označením HOMO(TMGqu)), najnižší neobsadený MO 

ligandu (s označením LUMO(TMGqu)), a najvyšší obsadený MO medi 

(s označením d(Cu)). Kvalitatívne odhadnite relatívne energie týchto troch 

orbitálov tak, aby zodpovedali skutočnosti, že v prípade [Cu(TMGqu)2]+ je 

prechod s najnižšou energiou MLCT a v prípade [Cu(TMGqu)2]2+ LMCT. 

11. Ktorý energetický rozdiel je nižší: medzi orbitálmi LUMO(TMGqu) a d(Cu) 

v [Cu(TMGqu)2]+ alebo medzi d(Cu) a HOMO(TMGqu) v [Cu(TMGqu)2]2+? 

12. Nakreslite MO diagram [Cu(TMGqu)2]+ v prvom excitovanom (a) singletovom a 

(b) tripletovom stave. Aj tu použite len orbitály HOMO(TMGqu), LUMO(TMGqu) 

a d(Cu). 

 

Pri štúdiu entatických vlastností jednotlivých komplexov medi sa pripravili viaceré 

komplexy s ligandmi TMGqu a rôznymi aniónmi. Ako anióny sa použili už spomínaný 

triflátový anión (TfO–) a potom hexafluoridofosforečnanové, či chloristanové anióny. 

Medzi často využívané anióny pri príprave koordinačných zlúčenín patria ešte aj 

tetrafluoridoboritanové anióny. 

 

13. Z akého dôvodu sa pri syntézach používajú triflátový, hexafluorido-

fosforečnanový, chloristanový, či tetrafluoridoboritanový anión? 

 

Meďný a meďnatý komplex TMGqu s hexafluoridofosforečnanovým aniónom sa 

pripravili podobnou dvojstupňovou syntézou. Ako prvý sa pripravil 

hexafluoridofosforečnan tetrakis(acetonitril)meďný. Jeho príprava je nasledujúca: 
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Do 125 ml Erlenmeyerovej banky s magnetickým miešadlom sa naleje 80 cm3 

acetonitrilu a pridajú sa 4,00 g oxidu meďného. K tejto suspenzii sa následne pridá 

po častiach dvojnásobok potrebného stechiometrického množstva roztoku 60,0 % 

kyseliny hexafluoridofosforečnej. Reakcia je veľmi exotermická a môže dôjsť k varu 

roztoku. Po pridaní posledného množstva kyseliny sa roztok mieša ešte 3 minúty a 

potom sa za horúca prefiltruje cez stredne pórovitú fritu, aby sa odfiltrovali 

nezreagované čiastočky oxidu meďného. V prípade, že zároveň začne kryštalizovať 

biely produkt, filtračný koláč sa premyje minimálnym množstvom acetonitrilu. Získaný 

bledomodrý roztok sa v mrazničke nechá pár hodín chladiť na teplotu –20 °C, kým sa 

nevylúči do modra sfarbený biely mikrokryštalický produkt. Tuhý produkt sa odfiltruje, 

premyje dietyléterom a okamžite rozpustí v 100 cm3 acetonitrilu. Malé množstvo 

modrej látky, ktorá sa nerozpustila, sa odfiltruje. K filtrátu (ktorý môže mať stále 

jemne modré sfarbenie) sa pridá 100 cm3 dietyléteru a zmes sa nechá stáť niekoľko 

hodín pri –20 °C. V prípade, že vylúčený produkt má opäť modré sfarbenie, ešte raz 

sa rekryštalizuje, teraz už s použitím postupne 80 cm3 acetonitrilu a dietyléteru. 

Produktom je čisto biela látka, ktorá sa suší pod vákuom asi 30 minút hneď po 

premytí dietyléterom. Výťažok produktu je cca 60 % (v závislosti od počtu 

rekryštalizácií). 

 

14. V stavovom tvare napíšte reakciu prípravy hexafluoridofosforečnanu 

tetrakis(acetonitril)meďného. 

15. Z čoho pochádza modré sfarbenie inak bieleho produktu? 

16. Vypočítajte objem 60,0 % roztoku kyseliny hexafluoridofosforečnej potrebnej na 

syntézu a hmotnosť získaného komplexu. 

 

Meďný komplex s ligandom TMGqu sa pripravil podľa nasledujúceho postupu: 

K roztoku 0,500 mmol hexafluoridofosforečnanu tetrakis(acetonitril)meďného 

v acetontrile sa pridalo stechiometrické množstvo roztoku ligandu v acetonitrile a 

výsledná reakčná zmes sa miešala niekoľko minút. Získali sa čierne kryštály 

s výťažkom 97 % obsahujúce, podľa CHN elementárnej analýzy, 48,52 % uhlíka, 

5,23 % vodíka a 16,17 % dusíka. 
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Meďnatý komplex sa pripravil mierne modifikovanou reakciou. Do roztoku 0,500 

mmol hexafluoridofosforečnanu tetrakis(acetonitril)meďného a stechiometrického 

množstva ligandu vo vysušenom THF sa pridalo 0,500 mmol hexafluorido-

fosforečnanu ferocénia. Roztok sa následne odparil a pevný podiel sa premýval 

dietyléterom, kým sa éterová fáza neodfarbila. Po rekryštalizácii z dichlórmetánu sa 

získal čierny prášok produktu v 90 % výťažku. Zelené monokryštály sa získajú 

z acetonitrilového roztoku difúziou dietyléteru. Elementárna analýza monokryštálov 

ukázala 41,17 % uhlíka, 4,72 % vodíka a 12,80 % dusíka. 

 

17. V stavovom tvare napíšte reakcie prípravy meďného aj meďnatého komplexu 

s ligandom TMGqu. 

18. Vypočítajte potrebné množstvá reaktantov na prípravu oboch komplexov a ich 

získané hmotnosti. 

19. Akú funkciu má v reakcii hexafluoridofosforečnan ferocénia? 

20. Na základe elementárnej analýzy a postupu prípravy určite molekulový vzorec 

pripraveného aduktu monokryštálov meďnatého komplexu. 

21. Meďné zlúčeniny sú vo vodných roztokoch málo stále a podliehajú 

disproporcionácii. Napíšte v stavovom tvare reakciu 

tetrakis(acetonitril)meďného katiónu vo vodnom roztoku. 

 

M(Cu) = 63,546 g mol–1,   M(C) = 12,011 g mol–1,    M(H) = 1,0079 g mol–1,  

M(N) = 14,007 g mol–1,    M(Fe) = 55,845 g mol–1,    M(O) = 15,999 g mol–1,  

M(P) = 30,973761 g mol–1,   M(F) = 18,998403 g mol–1,   (CH3CN) = 0,786 g cm–3, 

(60,0% H[PF6]) = 1,7500 g cm–3. 
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ÚLOHY  Z  FYZIKÁLNEJ  CHÉMIE 

Chemická olympiáda  –  kategória A  –  54. ročník  –  školský rok 2017/18 
Celoštátne kolo 
 
Ján Reguli  

 

Maximálne 17 bodov,  
doba riešenia 60 minút 

 

Úloha 1 (3,5 bodu)  

0,1 mol ideálne sa správajúceho metánu má pri tlaku 100 kPa teplotu 80 °C. 

Poissonova konštanta má pre metán hodnotu 1,31. Metán vratne adiabaticky 

expanduje na tlak 10 kPa. Vypočítajte počiatočný a konečný objem plynu. Aká je 

jeho konečná teplota? Vypočítajte aj zmenu vnútornej energie a entalpie. 

 

Úloha 2 (4 body)  

1 mól stavovo ideálneho argónu s CVm= 3/2 R pri teplote 20 °C a v objeme 1 liter 

expandoval na konečný objem 3 litre. Expanzia prebehla  

a) vratne izotermicky 

b) vratne adiabaticky 

c) nevratne izotermicky proti konštantnému konečnému tlaku 

d) nevratne adiabaticky proti konštantnému konečnému tlaku 

Pre každý prípad vypočítajte prácu vykonanú plynom v priebehu expanzie. 

 

Úloha 3 (2 body)  

V laboratóriu v reakčnej banke prebieha reakcia 1. poriadku. Večer presne 

o 18,00 hod zostali v banke len 2 % reaktanta. O 19,00 sme reakciu ukončili, pretože 

stupeň premeny reaktanta dosiahol 99 %. Aká je hodnota polčasu tejto reakcie? 

Kedy (o koľkej hodine) bola vytvorená reakčná sústava?  

 

Úloha 4 (3,5 bodu) 

Vypočítajte pre teplotu 25 °C hodnotu rovnovážnej konštanty reakcie    

H2(g) + ½ O2(g) = H2O(l)  

Štandardný elektródový potenciál pre polreakciu  

O2(g) + 4 H+ + 4 e– = 2 H2O(l)        E°(O2/H2O) = 1,229 V 
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 Napíšte schému článku, v ktorom bude daná reakcia prebiehať.  

 Aká je hodnota štandardnej reakčnej Gibbsovej energie pre túto reakciu?  

 

Úloha 5 (4 body)  

Napíšte rovnicu reakcie prebiehajúcej v článku  

Tl(s) | TlCl(s) | CdCl2(aq) | Cd(s)  

Vypočítajte E° pre tento článok pri 25 °C pomocou nasledovných údajov: 

Tl+(aq) + e– = Tl(s)  E°(Tl+/Tl) = –0,34 V  

Cd2+(aq)  + 2e– = Cd(s)   E°(Cd2+/Cd) = –0,40 V  

Konštanta (súčin) rozpustnosti  TlCl je 1,6.10–3 pri 25 °C. 
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ÚLOHY  Z ORGANICKEJ CHÉMIE 

Chemická olympiáda  –  kategória A  –  54. ročník  –  školský rok 2017/18 
Celoštátne kolo 
 
Radovan Šebesta, Michal Májek 

 

Maximálne 17 bodov 
Doba riešenia: 60 minút 

 

Úloha 1 (4,5 bodu, 18 pb)  

Na to, aby sa benzín dal používať v moderných spaľovacích motoroch, musí mať 

pomerne vysoké oktánové číslo. Pôvodne sa na zvyšovanie oktánového čísla 

používalo tzv. tetraetylolovo (tetraetylplumbán), kvôli jeho toxicite sa však u nás v 90-

tych rokoch od jeho používania upustilo. Stále sa však používa v leteckých 

benzínoch. Zistilo sa, že okrem akútnej toxicity spôsobovalo olovo z automobilových 

emisií pokles inteligencie u detí. Namiesto tetraetylplumbánu sa začali používať iné 

prísady, ako napríklad 1A. 

 

a) Zlúčenina 1A sa v priemysle vyrába z izobutylénu (2-metylprop-1-én). Navrhnite 

štruktúru 1A, ak viete, že v 1H NMR má len dva signály (singlety). 

 

Používanie zlúčeniny 1A sa dnes tiež limituje, nakoľko pri jeho úniku do životného 

prostredia kontaminuje spodné vody. Nie je to síce veľmi toxická látka, avšak už 

v malom množstve dodáva vode silnú mätovú arómu, ktorá je však pre niektorých 

ľudí extrémne nepríjemná. Namiesto 1A sa začala používať látka 1B, ktorá sa 

v priemysle tiež vyrába z izobutylénu. 

Reakciou izobutylénu v kyslom prostredí vznikajú dva produkty 1C a 1D. Keď je 

zmes produktov 1C a 1D podrobená katalytickej hydrogenácii, obe látky sa premenia 

na produkt 1B, ktorý má sumárny vzorec C8H18. Na to, aby sme od seba odlíšili 

intermediáty 1C a 1D, podrobili sme ich ozonolýze. Látka 1C poskytla po ozonolýze 

formaldehyd a látku 1F. Látka 1D poskytla po ozonolýze acetón a látku 1G. 
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b)  Navrhnite štruktúru látky 1B. 

c)  Navrhnite štruktúru intermediátov 1C a 1D. 

d)  Navrhnite štruktúru produktov ozonolýzy 1E a 1F. 

e)  Aký katalyzátor je vhodný na katalytickú hydrogenáciu zmesi 1C+1D na 1B. 

(Môžete použiť aj katalyzátor, ktorý by v priemysle nepoužili – napr. z dôvodu 

vysokej ceny). 

Izobutylén sa používa v priemysle aj na výrobu inej dôležitej chemikálie: kyseliny 

pivalovej. Používa sa pri tom tzv. Kochova-Haafova karbonylácia. Kochova-Haafova 

karbonylácia je reakcia alkénu v prostredí plynného CO a silnej minerálnej kyseliny. 

Všetky kroky tejto reakcie sú rovnovážne. 

 

f)  Aká je štruktúra reaktívneho intermediátu 1G? Hnacou silou reakcie je veľká 

stabilita intermediátu 1H, ktorý môže existovať v dvoch rezonančných formách. 

Nakreslite vzorce obidvoch rezonančných foriem 1H. 

 

Úloha 2 (4,5 bodu, 18 pb)  

Rastlina Clausena heptaphylla sa vyskytuje v severnej Indii, kde ju používajú 

v tradičnej medicíne na liečbu dyzentérie. Z jej semien bola izolovaná látka DHA: 

dihydroxyanetol. 
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a) Doplňte reagenty A-H v totálnej syntéze dihydroxyanetolu DHA. Pozor, ako 

reagent H nemožno použiť zriedenú kyselinu vo vode, pretože by hrozila 

eliminácia vody. 

b) Vyberte jednu správnu možnosť: Ak bol do reakcie s reagentom G použitý čistý 

(E)-izomér anetolu AN, potom bude epoxy- produkt EP existovať ako: 

A:  1 čistý enantiomér 

B:  2 enantioméry, v zmesi prevláda jeden z nich 

C:  racemická zmes 2 enantiomérov 

D:  zmes diastereomérov 

E:  zmes racemátov dvoch rozličných látok (ktoré navzájom nie sú diastereoméry) 

 

Úloha 3 (3,5 bodu, 14 pb)  

Sedatívum fenaglykodol (3A, 2-(4-chlorfenyl)-3-metylbután-2,3-diol) sa vyrába z 1-(4-

chlorfenyl)etán-1-ónu (3B).  

a) Navrhnite potrebné činidlá a reakčné podmienky pre syntézu fenaglykodolu (3A) . 

Napíšte všetky reakcie. Nakreslite štruktúrny vzorec fenaglykodolu.  

b) Navrhnite syntézu 1-(4-chlorfenyl)etán-1-ónu z benzénu. 

c) Ako by sa dal z benzénu získať 1-(3-chlorfenyl)etán-1-ón (3C)? 
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Úloha 4 (4,5 bodov, 18 pb)  

Spektroskopické metódy sú neoceniteľné pri určovaní štruktúry zlúčenín. Bez NMR, 

IČ alebo MS si dnes nevieme predstaviť výskum v modernom syntetickom 

laboratóriu. Pomocou spektrálnych dát dokážeme identifikovať aj neočakávané 

produkty reakcií. Napríklad reakciou oxímu 4A s tionyl chloridom sa získa zlúčenina 

4B s nasledujúcimi spektrálnymi charakteristikami.  

 

V hmotnostnom spektre sú pre molekulový pík dve hodnoty m/z 149 a 151 

s pomerom 1:3. V IČ spektre je charakteristická vibrácia pri 2250 cm-1. V 1H NMR 

spektre sú nasledujúce píky H (ppm) 2,0 (2H, kvint); 2,5 (2H, t); 2,9 (2H, t); 4,6 (2H, 

s).  

a) Určte štruktúru zlúčeniny 4B. Priraďte NMR píky a IČ vibráciu. Pomenujte 

zlúčeninu systematickým názvom. 

b) Oxím 4A možno jednoducho pripraviť z diesteru 4C. Ak na diester 4C pôsobíme 

etoxidom sodným v etanole vznikne zmes medziproduktov 4D a 4E (zvyčajne sa 

ani neizolujú). Obidve tieto zlúčeniny účinkom zahrievania s kyselinou sírovou 

poskytnú produkt 4F. Reakciou zlúčeniny 4F s látkou 4G získame oxím 4A. 

Nakreslite vzorce zlúčenín 4D-G.  

c) Ako sa nazýva menná reakcia, ktorou sa zo 4C získa 4E? 
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ÚLOHY  Z  BIOCHÉMIE 

Chemická olympiáda  –  kategória A  –  54. ročník  –  školský rok 2017/18 
Celoštátne kolo 
 
Boris Lakatoš  

 

Maximálne 8 bodov,  
doba riešenia 40 minút 

 

ÚLOHA 1 (4 b) 
 
Na to aby svaly mohli vykonávať prácu (teda kontrakciu) potrebujú energiu. Jednou 

z biochemických ciest získavania energie je štiepenie glukózy a jej premena na 

kyselinu pyrohroznovú. V prítomnosti dostatočného množstva kyslíka v bunkách je 

kyselina pyrohroznová oxidovaná na CO2 a H2O. Pri extrémnych podmienkach ako je 

napríklad beh na 100 m na Olympijských hrách krv pretekára nestíha dodávať 

svalom dostatok kyslíka a preto v nich vzniká kyselina mliečna podľa nasledujúcej 

reakcie: 

 

 

 
ΔG°´ = –25,1 kJ.mol–1  

 
V živých bunkách sa hodnota pH drží zvyčajne okolo pH = 7. Koncentrácia protónov 

(H+) je preto konštantná a možno ju zahrnúť do výpočtu ΔG°, ktorú potom 

označujeme ako ΔG°´ veličinu bežne používanú v biochémii. 

 

a) Nakreslite chemickú štruktúru kyseliny mliečnej. 

b) Vypočítajte ΔG° pre reakciu uvedenú vyššie. 

c) Vypočítajte rovnovážnu konštantu tejto reakcie K´ pri teplote 25°C a pH = 7 

(koncentrácia protónov je opäť zahrnutá v konštante, K´ = K . c(H+)) 
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ΔG°´ hovorí o voľnej reakčnej entalpii za štandardných podmienok ak koncentrácia 

všetkých reaktantov (s výnimkou H+) je 1 mol.dm–3. Predpokladajme, že koncentrácia 

reaktantov v bunke je pri pH = 7 nasledovná: kyselina pyrohroznová 380 μmol.dm–3, 

NADH 50 μmol.dm–3, kyselina mliečna 3700 μmol.dm–3, NAD+ 540 μmol.dm–3. 

 
d) Vypočítajte ΔG´ pri uvedených podmienkach v bunke pri teplote 25 °C. 

 

ÚLOHA 2 (4 b) 
 
Proces fotosyntézy pozostáva z dvoch fáz (svetlej a tmavej). Svetlá fáza u väčšiny 

rastlín prebieha na dvoch fotosystémoch.  

 

a) Aká je hodnota redoxného potenciálu Eo´ pre P680+, svetlom generované 

primárne oxidačné činidlo fotosystému II, ak svetlom indukovaná oxidácia H2O 

(vedúca k produkcii O2) prebieha s ΔG°´ = –25 kJ/mol? 

b) Vysvetlite, aká je funkcia svetlej fázy fotosyntézy. 

c) Napíšte názov konečného produktu tmavej fázy fotosyntézy. Nakreslite 

štruktúru monoméru tejto látky. 
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