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Úloha 1   (20 b)  

1.1 Z uvedených prvkov vyberte tie, ktoré zaraďujeme medzi d-prvky  
 

K, Fe, C, Ni, Li,  B, Al, Au, Pt, Pb, Hg,  Si, Cu, Sn, Ar, Co, Zn, H, Ag, La 
 
1.2 Napíšte vzorec modrej skalice spolu so systémovým názvom a 2 spôsoby jej 

využitia. 

 
1.3 Doplňte produkty reakcií priamej a nepriamej redukcie železa a k rovnici napíšte, 

o ktorú z redukcií ide. ( V rovniciach upravte koeficienty.)   

 
FeO + C →  

 
Fe2O3 + CO →  

 
Fe3O4 + CO→  

 
FeO + CO →  

 
1.4 Vytvorte správne trojice zo stĺpcov A, B a C 

 A B C 

1 Legovanie Oceľ sa rozžeraví na určenú 
vysokú teplotu a náhle sa prudko 
ochladí. 

Oceľ tým, získava väčšiu 
tvrdosť, je však 
krehkejšia. 

2 Popúšťanie Do ocele sa pridávajú prímesi 
kovov ako chróm vanád alebo 
wolfrám. 

Zvýši sa odolnosť ocele 
voči vyšším teplotám a 
odolnosti voči korózii. 

3 Kalenie Oceľ sa zahreje na vopred 
predpísanú teplotu, podrží sa na 
danej teplote a následne sa 
chladí na teplotu okolia. 

Oceľ získa väčšiu 
tvrdosť a pružnosť, 
odstránia sa vnútorné 
napätia. 

4 Fosfátovanie Rozžeravené železné predmety 
sa ponárajú do roztoku kyseliny 
fosforečnej, v ktorom sú ióny 
niektorých kovov napr.  mangán, 
železo, zinok. 

Zvýši sa odolnosť 
výrobku voči korózii. 



 

Úloha 2 (20 b) 

2.1 Napíšte názov komplexnej zlúčeniny a oxidačné číslo d-prvku. 

a) [Ni(NH3)6]SO4 

b) K4[Fe(CN)6] 

2.2 Doplňte produkty a reakčné schémy upravte na chemické rovnice. 

a) KMnO4 + Na2SO3 + H2O → ............ + ............ +............ 

b) CoCl2 + KMnO4 + HCl → ............ + ............ + ............ + ............ 

c) Cr2O3 + KNO3 + KOH → ............ + ............ + ............ 

d) KMnO4 + H2O2 + H2SO4 → ............ + ............ + ............ + ............ 

e) KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 → ............ + ............ + ............ + ............ 

f) K2Cr2O7 + HCl + KI → ............ + ............ + ............ + ............ 

2.3 Vypočítajte stechiometrické koeficienty uvedenej redoxnej reakcie. Z reaktantov 

určite oxidovadlo a redukovadlo. 

Cr2O7
2– + Fe2+ + H3O+  Cr3+ + Fe3+ + H2O 

2.4 Ktorá z rovnovážnych konštánt, disproporcionácie meďného katiónu na meď 

a meďnatý katión alebo synproporcionácie meďnatého katiónu a medi na 

meďný katión, má vo vodnom roztoku väčšiu hodnotu? 

Cu2+(aq) + e–  Cu+(aq) E°(Cu2+/Cu+) = 0,151 V 

Cu+(aq) + e–  Cu(s) E°(Cu+/Cu) = 0,521 V 

2.5 Odvážilo sa 15,0 g zinku. K zinku sa pridal nadbytok zriedeného roztoku 

kyseliny chlorovodíkovej. Keď sa zachytilo 3,50 dm3 vznikajúceho plynu pri 

normálnych podmienkach, reakcia sa prerušila tým, že zinok sa vybral 

z reakčnej sústavy, opláchol vodou vysušil a odvážil. Vypočítajte hmotnosť 

nezreagovaného zinku. 

M(Zn) = 65,39 g·mol–1. 

 

Úloha 3 (20 b) 

3.1  Do nasledujúcej tabuľky doplňte systémové názvy karboxylových kyselín, 

triviálne názvy a racionálne vzorce.  

 

 

 



 

 

Systémový názov Triviálny názov Racionálny vzorec 

Kyselina metánová   

 Kyselina octová  

  CH3CH2CH2COOH 

Kyselina etándiová   

 Kyselina citrónová  

 

 

3.2  Určte, ktoré tvrdenie o reakcii kyseliny mravčej s hydroxidom draselným nie je 

správne: 

a) prebieha veľmi pomaly, 

b) je exotermická, 

c) na začiatku treba reaktantom dodať energiu, 

d) rovnováha je posunutá na stranu produktov, 

e) produktom je ester a voda. 

 

3.3  Určte, ktoré tvrdenie o reakcii kyseliny octovej s etanolom je správne: 

a) zaraďujeme ju medzi redoxné reakcie, 

b) prebieha veľmi rýchlo, 

c) produktom je etylester kyseliny octovej, 

d) jej rýchlosť sa dá zvýšiť zahrievaním, 

e) je to kyslo katalyzovaná reakcia. 

 

3.4   Na rozpustenie vodného kameňa v rýchlovarnej konvici sme použili 100,0 ml 

kvasného octu. Koľko gramov vodného kameňa sme rozpustili?  

(Kvasný ocot je dodávaný ako 8% vodný roztok kyseliny octovej. Pre 

jednoduchosť budeme chápať vodný kameň ako zlúčeninu CaCO3.) 

Mr(kys. octovej) = 60,05; Mr(CaCO3) = 100,09; ρ(octu) = 1,0097 g·cm–1;  

 

3.5 V nasledujúcej tabuľke označte čiarkou, ak je pre karboxylovú kyselinu (v stĺpci) 

charakteristická vlastnosť uvedená v prvom riadku. 



 

 

Karboxylová kyselina nasýtená nenasýtená jednosýtna viacsýtna acyklická aromatická 

CH3COOH       

 

      

       

 

      

 

      

 

3.6 Karboxylová kyselina obsahuje 40,68% uhlíka, 5,08% vodíka a kyslík. Má molárnu 

hmotnosť 118,0 g·mol–1. (Ar(H) = 1,0, Ar(C) = 12,0, Ar(O) = 16,0) 

a) Vypočítajte empirický vzorec kyseliny.     

b) Vypočítajte molekulový vzorec kyseliny     

c) Napíšte racionálne vzorce všetkých teoreticky možných karboxylových kyselín 

s uvedeným molekulovým vzorcom a pomenujte ich.  
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