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Úloha 1 (4 body) 

Určte oxidačné čísla atómov: 

a) Al v Al2O3 

b) Mn v MnO4
– 

c) N v NH3 

d) B v Na2B4O7 

e) Co v [Co(CN)3CO]2– 

f) Ag v K[AgF4] 

g) P v P4 

h) Fe v [Fe(CN)5NO]2– 

 

Úloha 2 (2 body) 

Doplňte elektrónové konfigurácie uvedených d-prvkov 

27Co:  

28Ni:  

23V:   

21Sc:   

Úloha 3  (2 body) 

Určte, ktoré reakcie patria medzi redoxné: 

a) Ca(OH)2 + H2CO3 → CaCO3 + 2H2O 

b) 2Li + 2H2O → 2LiOH + H2 

c) AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3 

d) ZnO + H2 → Zn + H2O 

 



Úloha 4 (2,5 bodu) 
 

Pospájajte k sebe patriace výrazy z prvého a druhého stĺpca: 
 
Fe2O3    biely prášok, rozpustný vo vode 

FeS2      bronz 

Ag     katalyzátor 

           Fe2O3.nH2O   mosadz 

           Cu + Sn    pyrit 

           Pt                           tekutý kov 

           Hg                          mincový kov 

CuSO4 . 5H2O                hrdza 

ZnSO4   hematit 

Cu + Zn   ničenie plesní 

 

Úloha 5 (6 bodov) 

Napíšte chemické rovnice a upravte koeficienty: 

a) prípravy dusičnanu meďnatého rozpúšťaním medi v zriedenej kyseline dusičnej, 

b) reakcie síranu železnatého s manganistanom draselným v prostredí kyseliny 

sírovej, 

c) prípravy chlóru reakciou manganistanu draselného s kyselinou chlorovodíkovou, 

d) disproporcionácie mangánanov v kyslom prostredí na manganistany a oxid 

managaničitý. 

 

Úloha 6 (7,5 bodu) 

Do nasledujúcich schém napíšte produkty reakcií a rovnice upravte:  

a) FeCr2O4  +   NaOH + O2 →  

b) Na2Cr2O7  +    KCl →  

c) Na2Cr2O4 +   H2SO4 →   

d) Co  +    HCl  →  

e) Ag  +   HNO3 →  

 

 

 

 



Úloha 7 (0,5 bodu) 

Na základe hodnôt štandardných potenciálov E° rozhodnite či: 

a) ciničitá soľ bude oxidovať železnaté ióny, 

b) železitá soľ bude oxidovať cínaté ióny. 

[E° (Sn4+/Sn2+) = 0,15 V, E° (Fe3+/Fe2+) = 0,77 V ] 

 

Úloha 8 (1,5 bodu) 

Určte, ktoré prvky zo skupiny: Ba, Cs, Pt, Rb, N2, Cl2, K, H2, F2  možno použiť ako 

oxidovadlo aj ako redukovadlo. 

 

Úloha 9 (1 bod) 

Strieborné predmety na vzduchu postupne hnednú až černejú, na povrchu vzniká 

pôsobením sulfánu prítomného v ovzduší čierny sulfid strieborný: 

4Ag + 2H2S + O2 → 2Ag2S + 2H2O. 

Určte, ktorá látka pôsobí v chemickej reakcii ako oxidovadlo a ktorá ako redukovadlo. 

 

Úloha 10 (3 body) 

V nasledujúcej schéme na výrobu železnej rudy doplňte nad šípky správne pojmy. 

Pomôcka – vyberte z nasledujúcich výrazov (koks, horúci vzduch, vápenec, troska, 

surové železo, železná ruda ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úloha 11 (2,5 bodu) 

Určte, ktoré tvrdenia o karboxylových kyselinách nie sú správne:  

a) pH ich vodných roztokov je menšie ako 7 

b) väčšina z nich je silnejšia ako anorganické kyseliny 

c) so všetkými kovmi reagujú za vzniku príslušnej soli a vodíka 

d) veľmi ľahko sa oxidujú 

e) soli organických kyselín nehydrolyzujú 

 

Úloha 12 (1,5 bodu) 

Napíšte racionálne vzorce zlúčenín:   

a) kyselina butánová 

b) kyselina pentándiová 

c) kyselina 2,3-dichlórpropánová 

 

Úloha 13 (2 body) 

Priraďte k daným kyselinám ich typické vlastnosti, prípadne použitie:    

a) kyselina šťaveľová  1) príprava acylpyrínu 

b) kyselina benzoová  2) kľúčový produkt metabolizmu cicavcov 

c) kyselina salicylová  3) najjednoduchšia aromatická kyselina 

d) kyselina pyrohroznová 4) vo forme vápenatej soli je zložkou obličkových  

kameňov 

 

Úloha 14 (1 bod) 

Ak ku kyseline mravčej pridáme koncentrovanú kyselinu sírovú, vznikne oxid uhoľnatý. 

Zapíšte tento dej rovnicou. Ktorá vlastnosť kyseliny sírovej sa prejavuje?     

 

Úloha 15 (3 body) 

Napíšte v každej časti vzorec a názov jednej karboxylovej kyseliny, ktorá spĺňa 

nasledujúce podmienky: 

a) jednosýtna nasýtená acyklická karboxylová kyselina 

b) dvojsýtna nenasýtená acyklická karboxylová kyselina 

c) jednosýtna aromatická karboxylová kyselina 

 

 



Úloha 16 (5 bodov) 

Vyriešte tajničku. Ako nazývame proces, pri ktorom soľ karboxylovej kyseliny reaguje 

s vodou. 

1. vzniká pri reakcii horčíka s karboxylovou kyselinou (značka) 

2. názov skupiny –COOH 

3. koľko atómov uhlíka obsahuje kyselina heptánová 

4. ktoré živočíchy obsahujú vo svojom tele kyselinu metánovú 

5. 8 % roztok karboxylovej kyseliny, ktorá obsahuje dva atómy uhlíka 

6. triviálny názov kyseliny butánovej 

7. Octom ho odstránime z rýchlovarnej konvice 

8. Na obaloch potravín ju označujeme E210 

9. Karboxylová kyselina, ktorá obsahuje tri skupiny –COOH  

 

        1.       

  2.             
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9.               

 

Úloha 17 (15 bodov) 

Roztok chloridu nikelnatého má zelené sfarbenie. Ak do tohto roztoku pridáme roztok 

amoniaku zriedený v pomere 1 : 2, farba roztoku sa zmení na fialovú, pretože vznikla 

vo vode rozpustná koordinačná zlúčenina hydroxid hexaamminnikelnatý, ostatné 

produkty reakcie sú bezfarebné. Na reakciu potrebujeme 100 cm3 roztoku chloridu 

nikelnatého s koncentráciou 0,50 mol dm–3. 

a) Napíšte rovnicu prebiehajúcej chemickej reakcie v stechiometrickom tvare.  

b) Vypočítajte hmotnosť chloridu nikelnatého potrebného na prípravu uvedeného 

roztoku. 



c) Vypočítajte objem koncentrovaného roztoku amoniaku potrebného na reakciu. 

Koncentrovaný roztok amoniaku obsahuje 25 % (hmotnostných) čistého 

amoniaku. 

d) Vypočítajte objem vody potrebnej na zriedenie koncentrovaného roztoku 

amoniaku. 

e) Vypočítajte hmotnosť produktu reakcie. 

 

Molárna hmotnosť chloridu nikelnatého je 129,616 g mol–1, molárna hmotnosť 

amoniaku je 17,031 g mol–1, molárna hmotnosť produktu reakcie je 194,911 g mol–1, 

hustota koncentrovaného roztoku amoniaku je 0,9070 g cm–3. 
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