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CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
56. ročník, školský rok 2019/20
Kategória A

Celoštátne kolo

TEORETICKÉ ÚLOHY

ÚLOHY Z ANORGANICKEJ A ANALYTICKEJ CHÉMIE
Chemická olympiáda – kategória A – 56. ročník – školský rok 2019/20
Celoštátne kolo
Michal Juríček, Rastislav Šípoš

Maximálne 18 bodov
Doba riešenia 70 minút
Úloha 1 (18 bodov)

Komerčné raketové poháňacie zariadenie od firmy mama aerospace (36 000 €)
Zdroj: https://www.mamaaerospace.com/product-page/adn-based-liquid-thruster
Chloristan amónny a hydrazín patria medzi najpoužívanejšie zložky pohonných látok
pre raketové motory. Chloristan amónny slúži ako okysličovadlo v tuhých pohonných
látkach, zatiaľ čo hydrazín ako palivo v tekutých pohonných látkach. Nevýhodou oboch
zlúčenín je ich toxicita a dopad na životné prostredie. V súčasnosti sa preto hľadá
ekologickejšie riešenie. Jednou zo sľubných tzv. „zelených“ alternatív je zlúčenina A,
ktorá sa teplom rozkladá na dusík, kyslík a vodu (reakcia 1).
A(s) → 2 N2(g) + O2(g) + 2 H2O(l)

(1)

Túto látku pripravili prvýkrát v roku 1971 v bývalom ZSSR a využíva sa napríklad
v balistických raketách TOPOL, lebo neprodukuje ľahko pozorovateľné dymové
spaliny. V USA ju nezávisle zosyntetizovali až v roku 1988. Zlúčenina A je biela
anorganická soľ, ktorá sa topí pri teplote 93 °C. Jej katión obsahuje dva prvky. Jej
anión, ktorý tiež obsahuje dva prvky (označme ich X a Y), je zložený zo siedmich
atómov. V tomto anióne sú všetky atómy prvku X v oxidačnom stupni −II, jeden atóm
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prvku Y je v oxidačnom stupni −I a všetky ostatné atómy prvku Y sú v oxidačnom stupni
IV.
1.

Napíšte sumárny vzorec zlúčeniny A.

2.

Identifikujte katión a anión zlúčeniny A a nakreslite ich elektrónové štruktúrne
vzorce. Uveďte logické argumenty, ktoré ste použili pri identifikácii.

3.

Tepelným rozkladom chloristanu amónneho vzniká okrem dusíka, kyslíka a vody
aj korozívna bezfarebná plynná látka B(g). Napíšte v stavovom tvare rovnicu tejto
reakcie (reakcia 2).

4.

Pomocou štandardných tvorných entalpií (ΔHf°) uvedených nižšie vypočítajte
štandardnú reakčnú entalpiu (ΔHr°) reakcií (1) a (2).

5.

Ktorá zlúčenina, A alebo chloristan amónny, uvoľní pri tepelnom rozklade 1,0 kg
viac tepla? Svoje riešenie podložte výpočtom.

Keďže sa zlúčenina A rozkladá až pri teplote 127 °C, používa sa najmä ako zložka
kvapalných pohonných látok. Komerčné zariadenie, ktoré využíva pohonné látky na
báze zlúčeniny A je znázornené na obrázku na začiatku úlohy. Optimálne zloženie
kvapalnej pohonnej látky, kde funkciu okysličovadla plní zlúčenina A a funkciu paliva
metanol, je nasledovné: 63,4 hm. % A, 25,4 hm. % H 2O a 11,2 hm. % CH3OH. Toto
zloženie, ktoré zodpovedá rozpustnosti zlúčeniny A v zmesi H2O/CH3OH pri 0 °C
(minimálna pracovná teplota vo vesmírnej rakete), bolo optimalizované pre čo
najefektívnejšie využitie paliva raketovým motorom.
6.

Napíšte v stavovom tvare rovnicu reakcie zlúčeniny A(s) s CH3OH(l), pri ktorej
vzniká okrem dusíka a vody aj plynná trojatómová zlúčenina C(g) (reakcia 3).

7.

Pomocou štandardných tvorných entalpií (ΔHf°) uvedených nižšie vypočítajte,
koľko tepla sa uvoľní pri spálení 1,0 kg kvapalnej pohonnej látky so zložením
uvedeným vyššie.

Priemyselný postup výroby zlúčeniny A je tajný a patentovaný, ale vo vedeckej
literatúre sa dajú nájsť rôzne metódy jej laboratórnej prípravy. V jednej práci sa
posudzovali tri rôzne postupy z hľadiska bezpečnosti a výťažku.
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Pri prvom postupe – nitrácii amoniaku – sa do zmesi CH2Cl2 a CHCl3 zaviedol oxid
dusičný a nádoba sa vychladila na −80 °C. Počas intenzívneho miešania sa nechal
roztok prebublávať ozónom, kým nezískal modrý nádych. Následne sa do roztoku
zavádzal počas 1 h plynný amoniak, kým sa v roztoku nedosiahlo alkalické pH. Roztok
sa ešte 2 h nechal miešať pri −80 °C a následne sa nechal stáť, kým nedosiahol izbovú
teplotu. Vytvorená zrazenina sa odfiltrovala, premyla a analyzovala. Výťažok bol 16 %.
Druhý postup, používaný aj v priemysle, je nitrácia močoviny (diamid kyseliny uhličitej).
Sú možné dve cesty prípravy, podľa použitých reaktantov, ale opíšeme len jednu.
V prvom kroku reaguje močovina so zriedenou kyselinou dusičnou za vzniku
dusičnanu močoviny, ktorý sa v druhom kroku dehydratuje koncentrovanou kyselinou
sírovou na nitromočovinu. Tretím krokom je jej nitrácia silným nitračným činidlom, napr.
oxidom dusičným za vzniku dinitromočoviny. Z nej poslednou reakciou s amoniakom
vzniká zlúčenina A a močovina. V článku použili mierne modifikovanú metódu
s výťažkom 64 %.
Tretí a v súčasnosti aj priemyselne využívaný postup je reakcia amidosíranu
draselného. Amidosíran draselný sa pripraví neutralizáciou kyseliny amidosírovej
(sulfámovej). Tá sa pripraví reakciou močoviny s kyselinou disírovou, pri ktorej sa
uvoľňuje oxid uhličitý. Postup prípravy zlúčeniny A je nasledujúci: Do trojhrdlej banky
sa naleje dymivá kyselina dusičná (106,0 ml) a 95,0 %-ná kyselina sírová (26,4 ml).
Zapne sa miešanie, a keď teplota dosiahne −40 ±2 °C, pridá sa po štvorgramových
častiach jemne rozotretý a vysušený amidosíran draselný (40,0 g). Po pridaní
posledného množstva sa zmes mieša 30 minút, následne sa vyleje na jemne
rozdrvený ľad (400 g). K tejto zmesi sa pridáva ochladený 50 %-ný roztok hydroxidu
draselného a zmes sa chladí medzi −10 až 0 °C. Neutralizácia sa zastaví, keď pH
zmesi dosiahne hodnotu 7 až 8 a zmes získa charakteristickú žltozelenú farbu.
Vytvorená zrazenina sa odfiltruje na frite a premyje vodou (60 ml). Filtrát sa zahustí na
vákuovej odparke asi na štvrtinu pôvodného objemu, načo sa zmes ochladí na izbovú
teplotu. Vyzrážané soli sa odfiltrujú a premyjú vodou (40 ml). Filtrát sa nechá odpariť
do sucha a získa sa zmes draselných solí kyseliny dusičnej, sírovej a látky A. Táto
zmes sa extrahuje acetónom (130 ml). Po odfiltrovaní na frite sa zrazenina premyje
acetónom (50 ml) a extrakcia sa zopakuje s rovnakým množstvom acetónu.
Skombinované filtráty sa odparia do sucha na rotačnej odparke. V publikovanej práci
je uvedený výťažok 48,8 % draselného analógu látky A s čistotou 99,3 mól. %. Táto
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látka sa následne nanesie na iónovýmennú kolónu v H+ cykle. Po kompletnom vymytí
sa získaný roztok zneutralizuje 25 % roztokom amoniaku na pH = 7. Roztok sa
zahusťuje na vákuovej odparke pri 50 °C. V závere odparovania sa pridá bezvodý
etanol (50 ml) a všetko sa odparí do sucha. Výťažok produktu podľa článku je 97 %.
8.

Napíšte v stavovom tvare rovnicu reakcie prípravy zlúčeniny A prvým postupom.

9.

Štyrmi rovnicami reakcií v stavovom tvare opíšte postup prípravy zlúčeniny A
druhým postupom.

10. Napíšte v stavovom tvare dve rovnice opísanej prípravy amidosíranu draselného.
11. Nakreslite schému prípravy látky A z amidosíranu draselného.
12. Vypočítajte aké objemy, alebo hmotnosti reaktantov sú potrebné na prípravu 500
kg zlúčeniny A tretím postupom, ak viete, že pomer stechiometrických
koeficientov amidosíranu draselného a látky A je 1:1.

Molárne hmotnosti prvkov: M(H) = 1,00794 g mol−1, M(C) = 12,0107 g mol−1, M(N) =
= 14,0067 g mol−1, M(O) = 15,9994 g mol−1, M(Cl) = 35,453 g mol−1, M(K) = 39,0983 g
mol−1, M(S) = 32,065 g mol−1.
Štandardné tvorné entalpie zlúčenín A, B, C, chloristanu amónneho, vody, metanolu:
ΔHf°(A(s)) = −148 kJ mol−1, ΔHf°(B(g)) = −92,31 kJ mol−1, ΔHf°(C(g)) = −393,5 kJ mol−1,
ΔHf°(NH4ClO4(s)) = −295,77 kJ mol−1, ΔHf°(H2O(l)) = −285,8 kJ mol−1, ΔHf°(CH3OH(l))
= −238,4 kJ mol−1.
Hustoty: ρ(95,0 % H2SO4) = 1,8334 g cm−3, ρ(98,0 % HNO3) = 1,50502 g cm−3.
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ÚLOHY Z FYZIKÁLNEJ CHÉMIE
Chemická olympiáda – kategória A – 56. ročník – školský rok 2019/20
Celoštátne kolo
Ján Reguli

Maximálne 17 bodov,
doba riešenia 60 minút
Úloha 1 (5 bodov)
Máme pevnú nádobu rozdelenú tepelne nevodivou prepážkou na dve časti. V jednej
časti nádoby s objemom 10 litrov je 14 g dusíka pri teplote 15 °C. V druhej časti
nádoby s objemom 5 litrov je kyslík pri tlaku 150 kPa a teplote 40 °C. Keď prepážku
odstránime, dusík s kyslíkom sa zmiešajú. Vypočítajte tlak v nádobe, ak sa teplota
ustálila na hodnote 25 °C. Vypočítajte mólové zlomky dusíka a kyslíka v nádobe.
Koľko mólov dusíka sme nakoniec museli do nádoby pridať, aby sme získali zmes,
v ktorej je pomer dusíka a kyslíka približne rovnaký ako vo vzduchu (79 mol. % dusíka
a 21 mol. % kyslíka)? Aký bol konečný tlak v nádobe? M(N2) = 28,01 g mol–1, M(O2) =
= 32,00 g mol–1.

Úloha 2 (12 bodov)
Pre reakciu

2 A(g) + B(g) = 2 C(g),

prebiehajúcu v stavovo ideálnej plynnej fáze,

vypočítajte hodnotu rovnovážnej konštanty Kp pre štandardný tlak p° = 101 325 Pa.
Na začiatku boli v sústave 2 móly látky A a 3 móly látky B. Po ustálení rovnováhy bol
v sústave 1,5 mólu produktu C. Aký je rovnovážny rozsah reakcie a stupeň premeny
oboch reaktantov A a B? Reakcia prebiehala pri teplote 300 K v uzavretej nádobe
s objemom 60 litrov.
Ak by sme v sústave zvýšili tlak, na akú stranu by sa posunula rovnováha? Vypočítajte,
pri akom konečnom tlaku by rovnovážny stupeň premeny zložky B bol 0,30.
Ak viete, že rovnovážna konštanta má pri teplote 250 K hodnotu Kp = 5,00, ide
o endotermickú alebo o exotermickú reakciu? Vypočítajte hodnotu štandardnej
reakčnej entalpie tejto reakcie v danom teplotnom rozmedzí.
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ÚLOHY Z ORGANICKEJ CHÉMIE
Chemická olympiáda – kategória A – 56. ročník – školský rok 2019/20
Celoštátne kolo
Radovan Šebesta, Michal Májek

Maximálne 17 bodov
Doba riešenia: 60 minút
Úloha 1 (7,2 bodov, 36 pb)
Nesteroidné protizápalové liečivá (NSAID) patria k najbežnejším liečivám v domácej
lekárničke (napr. Acylpyrín alebo Ibuprofén). Diklofenak (známy aj pod obchodnou
značkou Voltaren) patrí tiež do tejto skupiny – keďže sa efektívne vstrebáva cez
pokožku, používa sa často vo forme mastí napríklad proti reume. Zatiaľ čo diklofenak
je pre človeka neškodný, pre niektoré vtáky je smrteľne jedovatý. Nečakané následky
tak malo nadužívanie diklofenaku v Indii pri liečbe zápalových ochorení dobytka.
Indické supy, ktoré sa živia zdochlinami dobytka postupne podľahli otrave
diklofenakom, čo viedlo až k 99 % redukcii supej populácie v Indii.
a) Doplňte medziprodukty A-M v syntéze sodnej soli diklofenaku DKF-Na.
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b) Alternatívne je možné diklofenak syntetizovať z anilínu a 2,6-dichlórfenolu. Doplňte
medziprodukt P a reagenty N,O,Q v schéme.

c) Aký katalyzátor CAT by ste zvolili?

Úloha 2 (2,4 bodov, 12 pb)
V tomto ročníku ste sa zoznámili so substitučnými reakciami SN1 a SN2. V reálnom
živote však reakcie obvykle neprebiehajú výhradne jedným alebo druhým
mechanizmom – pri väčšine substrátov prebiehajú oba mechanizmy naraz. Môžeme
to demonštrovať na substitúcii atómu brómu v benzylovej polohe:

a) Viete, že čistý (R)-1-fenyletanol (R-PE) má špecifickú optickú otáčavosť +45,0°.
Zmes produktov R-PE a S-PE, ktorú ste získali po reakcii má špecifickú optickú
otáčavosť +13,5°. Vypočítajte aká časť substrátu reagovala mechanizmom SN1
a aká mechanizmom SN2 za daných podmienok.
b) Aký je pomer látok R-PE a S-PE po reakcii?

8

c) Ak výraznejšie zvýšime reakčnú teplotu, dôjde k zmene reakčného mechanizmu
a zmes produktov bude mať optickú otáčavosť blízku nule. Aký hlavný produkt PR
by sme vyizolovali v tomto prípade?
d) Substitúciou na aromatickom jadre je možné docieliť, že nukleofilná substitúcia
v benzylovej polohe prebehne výlučne mechanizmom SN1 alebo SN2. Priraďte SN1
alebo SN2 k mechanizmom MECH1 a MECH2.

e) Uveďte jednu substitučnú reakciu podľa vlastného uváženia, ktorá prebieha
výlučne mechanizmom SN1 a SN2. Substrát ani v jednom prípade nesmie
obsahovať aromatické jadro.

Úloha 3 (3,6 bodu, 18 pb)
Štruktúra proteínov bola pre chemikov dlho veľkou neznámou, pretože sa obvykle
vyskytovali v zložitých zmesiach. Keď ich už dokázali izolovať v čistom stave, ich
analýza bola prakticky nemožná, pretože proteíny sa skladajú z podobných
opakujúcich sa jednotiek – aminokyselín. Veľkým prelomom bolo objavenie reakcií,
ktoré sa dali použiť na označenie aminokyselín na koncoch proteínového reťazca.
Prácnym značením a postupným odbúravaním aminokyselín z konca reťazca bol
v roku 1955 Frederick Sanger schopný prvý krát vyriešiť štruktúru v prírode sa
vyskytujúceho proteínu – inzulínu. Za tento objav bol ocenený Nobelovou cenou.
Sangerovo činidlo (SR) na značenie sa dá vyrobiť z nitrobenzénu:
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a) Doplňte činidlá A-K.
b) V syntéze sa ako medziprodukty vyskytujú dva podobné amíny – anilín a
2,4-dinitroanilín. Tie dve látky sa však výrazne líšia svojou bázicitou. Uveďte, ktorá
z týchto látok je silnejšia báza. Svoj odhad zdôvodnite rezonančnou štruktúrou,
ktorá je za to zodpovedná.
c) Aké podmienky sú potrebné pre posledný reakčný krok (vyberte 1 možnosť)?
P1 – reakcia pod vysokým tlakom
P2 – reakcia pri vysokej teplote
P3 – reakcia pri nízkej teplote
P4 – prítomnosť kyseliny
d) Sangerovo činidlo (SR) ochotne reaguje s nukleofilmi – napríklad s metántiolom.
Napíšte mechanizmus SR s metántiolom. Aký je názov tohto mechanizmu?

Úloha 4 (3,8 body, 19 pb)
Izoprén (2-metylbuta-1,3-dién) je základnou štruktúrnou jednotkou mnohých
prírodných zlúčenín, tzv. terpénov. V prírode sa pri ich biosyntéze nepožíva samotný
izoprén, ale deriváty dvoch izomérnych zlúčenín A a B, ktorých 1H NMR spektrá sú
vyobrazené na nasledujúcej strane. Obe zlúčeniny majú v IČ spektre intenzívny pás
pri 3400 cm–1. Určte štruktúry zlúčenín A a B a priraďte signály v ich NMR a IČ
spektrách.
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Spektrum zlúčeniny A
H: 4,79 (d, 1H); 4,54 (d, 1H); 3,57 (t, 2H); 2,22 (t, 2H); 1,79 (s, 3H); 0,83 (s, 1H) ppm.

Spektrum zlúčeniny B
H: 5,26 (t, 1J); 4,13 (d, 2H); 1,794 (s, 3H); 1,790 (s, 3H); 0,51 (s, 1H) ppm.
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ÚLOHY Z BIOCHÉMIE
Chemická olympiáda – kategória A – 56. ročník – šk. rok 2019/20
Celoštátne kolo
Boris Lakatoš

Maximálne 8 bodov
Doba riešenia: 40 min
ÚLOHA 1 (4 b)
Nitrobacter agilis je pôdna baktéria, ktorá zohráva dôležitú úlohu v obehu dusíka
v prírode. V prítomnosti kyslíka je táto baktéria schopná premeniť dusitany prítomné
v pôde na dusičnany, ktoré sú využiteľné pre iné pôdne baktérie a rastliny.
a) S využitím hodnôt redoxných potenciálov (E°´), uvedených nižšie, vypočítajte
možný energetický výťažok v móloch ATP na mól oxidovaného dusitanu, ak
predpokladáme účinnosť pri získavaní energie 50 %.
-

-

NO3 + 2H+ + 2e- → NO2 + H2 O
1
2

O2 + 2H+ + 2e- → H2 O

E°´ = 0,42 V
E°´ = 0,82 V

Poznámka: Pre zjednodušenie výpočtu predpokladajte, že energia potrebná na
syntézu ATP je 30 kJ/mol a hodnota Faradayovej konštanty F = 96,5 kJ/(V mol).
Množstvo fakultatívnych mikroorganizmov (dokážu žiť aj v prostredí s kyslíkom aj bez
neho) môže dusičnan v anaeróbnych podmienkach (teda bez prítomnosti O2) využiť
ako terminálny (koncový) akceptor elektrónov.
-

b) Vypočítajte výťažok ATP na mól NADH oxidovaného NO3 . Aj tu predpokladajte
50 % účinnosť pri získavaní energie. Redoxný potenciál E°´(NAD+/NADH + H+) =
= – 0,32 V.
c) Porovnajte výťažok ATP na mól NADH z časti b, ak je koncovým akceptorom
elektrónov O2.
d) Napíšte sumárne reakcie pre každý z terminálnych akceptorov elektrónov.
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ÚLOHA 2 (4 b)
Pri degradácii aminokyselín je prvým krokom transaminácia – teda prenos
aminoskupiny na vhodnú oxokyselinu, pričom vzniká z pôvodnej aminokyseliny
zodpovedajúca oxo-kyselina – pozri Schéma 1.

Schéma 1

Najčastejším akceptorom aminoskupiny z aminokyseliny je pri transaminačnej reakcii
kyselina 2-oxoglutárová (-ketoglutárová), z ktorej vzniká kyselina glutámová. Tá je
súčasne zdrojom NH+4 potrebného pre priebeh močovinového cyklu. Účinkom
mitochondriálneho

enzýmu

glutamátdehydrogenáza

dochádza

k (oxidačnej)

deaminácii tejto kyseliny.

Schéma 2

a) Medziprodukt X zo Schémy 2 sa pravdepodobne nevyskytuje vo voľnej forme, ale
len viazaný na aktívnom mieste enzýmu. Za predpokladu, že by existoval vo voľnej
forme, aká by bola jeho štruktúra a názov? Nakreslite štruktúrne vzorce
medziproduktu X a produktu Y zo Schémy 2 a pomenujte ich.
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Enzým alanínaminotransferáza katalyzuje vratnú reakciu prenosu aminoskupiny
z L-alanínu. Predpokladajte, že akceptorom aminoskupiny je kyselina 2-oxoglutárová.
b) Napíšte reakciu katalyzovanú alanínaminotransferázou pomocou štruktúrnych
vzorcov.
c) Koľko má tento enzým Michaelisových konštánt? Svoju odpoveď zdôvodnite.
d) Za predpokladu, že je glutamátdehydrogenáza je schopná katalyzovať reakciu
uvedenú na Schéme 2 oboma smermi a reakcia prebieha v jednom kroku a ak
viete,

že

podmienky

v bunke

sú

nasledovné:

koncentrácia

kyseliny

-ketoglutárovej v mitochondriách je 1,5 mM, koncentrácia kyseliny glutámovej je
20 mM a koncentrácia NH+4 je 30 M, na základe výpočtu povedzte, ktorým
smerom bude reakcia prebiehať u človeka.
G°` = 16 kJ.mol–1
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