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ÚLOHY Z ANORGANICKEJ A ANALYTICKEJ CHÉMIE  

Chemická olympiáda  –  kategória  A  –  50. ročník  –  školský rok 2013/14 
Študijné kolo  
 
Anton Sirota  

 

Maximálne 18 bodov 

 

Úvod 

Každé kolo chemickej olympiády v školskom roku 2013/2014 bude obsahovať dve súťažné 

úlohy z oblasti anorganickej a analytickej chémie. V každej z nich sa vo väčšej alebo menšej 

miere spomínajú koordinačné zlúčeniny a niektoré s tým spojené problémy. Preto sa 

súťažiacim odporúča preštudovať si základy koordinačnej chémie. Keďže je to oblasť veľmi 

široká, pre úspešné zvládnutie treba poznať a definovať len tieto pojmy a oblasti:  

Centrálny atóm, ligandy, donorový atóm, koordinačné číslo, jednodonorové a 

viacdonorové ligandy, cheláty, vnútorná koordinačná sféra, homogénna a heterogénna 

koordinačná sféra, priestorové usporiadanie ligandov okolo centrálneho atómu, najčastejšie 

sa vyskytujúce koordinačné polyédre, vzorce a názvy jednoduchých koordinačných zlúčenín, 

oxidačné číslo centrálnych atómov, názvoslovie a vzorce koordinačných zlúčenín, niektoré 

základné reakcie koordinačných zlúčenín a ich zápis vo forme chemických rovníc, izoméria 

koordinačných zlúčenín, kineticky labilné a kineticky stabilné koordinačné zlúčeniny, 

konštanty stability koordinačných zlúčenín, rovnováhy pri vzniku a disociácii koordinačných 

zlúčenín, výpočet koncentrácie jednotlivých zložiek v rovnovážnych zmesiach koordinačných 

zlúčenín, vznik koordinačných zlúčenín a možnosť vzniku málo rozpustných zrazenín 

centrálneho atómu, obsadzovanie orbitálov centrálnych atómov, priestorová orientácia p a d 

orbitálov, energeticky degenerované orbitály centrálneho atómu, rozštiepenie d-orbitálov 

centrálneho atómu v oktaédrickom poli ako dôsledok vplyvu ligandov, obsadzovanie 

orbitálov elektrónmi a od toho sa odvodzujúce magnetické vlastnosti vznikajúcich 

komplexov, Hundovo pravidlo a Pauliho vylučovací princíp.  

Pre riešenie úloh treba ovládať základné stechiometrické výpočty založené na 

chemických rovniciach a chemických vzorcoch. Ďalej sa vyžaduje zapisovať chemické reakcie 

chemickými rovnicami v stechiometrickom a v iónovom tvare, v ktorých sa môže vyžadovať 

aj stav látok, v akom sa nachádzajú v priebehu chemickej reakcie.  
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Odporúčaná literatúra:  

Vybrané časti kapitol o koordinačných zlúčeninách v používaných vysokoškolských 

učebniciach anorganickej a všeobecnej chémie, napr.:  

1. G. ONDREJOVIČ a kol. Anorganická chémia, Alfa : Bratislava, 1993.  

2. J. GAŽO a kol. Všeobecná a anorganická chémia, Alfa : Bratislava, 1981.  

3. J. KANDRÁČ, A. SIROTA Výpočty v stredoškolskej chémii, SPN : Bratislava, 1995.  

4. Súčasné učebnice chémie používané na gymnáziách. 

 

 

 

Úloha 1 (11,2 bodu) 

Alfred Werner na základe svojich experimentov prišiel k záveru, že na ióny kovu sa môžu 

viazať viaceré nabité skupiny (ióny) alebo neutrálne molekuly, ktoré presahovali počet 

dovtedy akceptovaných častíc v rámci predstavy klasického mocenstva. Zistil, že na ión kovu 

(tzv. centrálny atóm) sa môže viazať až šesť takýchto častíc, ktoré sa neskôr pomenovali 

ligandy. Zlúčeniny tohto typu sa nazvali komplexy (z angl. zložitý). Neskôr sa väzby medzi 

centrálnym atómom a ligandmi označili ako koordinačné a zlúčeniny sa nazvali koordinačné 

zlúčeniny.  

Bolo pochopiteľné, že chemikov zaujímalo, ako sú ligandy usporiadané okolo 

centrálneho atómu v priestore. Pri častici [MA6] možno predpokladať, že centrálny atóm je 

v strede pravidelného:  

i)   šesťuholníka,  

ii)  trojbokého hranola,  

iii)  oktaédra,  

pričom donorové atómy, cez ktoré sa ligandy viažu na centrálny atóm, sa nachádzajú vo 

vrcholoch uvedených geometrických telies. 

A. Werner pochopil, že komplexy s homogénnym obklopením ligandov neposkytujú 

možnosť rozhodnúť, ktoré z uvedených usporiadaní budú ligandy preferovať. Preto svoju 

snahu zameral na prípravu komplexov s heterogénnou koordinačnou sférou, v ktorých 

nebude šesť rovnakých ligandov, ale v koordinačnej sfére sa budú vyskytovať aj ligandy 

s inými donorovými atómami. Pri skúmaní tejto možnosti robil pokusy s kobaltitými 

komplexami, pretože substitučné procesy v nich prebiehajú pomerne pomaly. Skúmal 
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komplexy typu [CoA4B2]. (Náboje si v tomto prípade nebudeme všímať). Na základe počtu 

geometrických izomérov, ktoré sa mu podarilo pripraviť a chemicky identifikovať, sa mohol 

rozhodnúť pre jednu z uvedených možností obklopenia šiestich ligandov okolo centrálneho 

atómu. 

1.1 Schematicky znázornite všetky možnosti priestorového usporiadania šiestich ligandov 

v komplexe [CoA4B2]. Ak je možný vznik geometrických izomérov, nakreslite priestorové 

usporiadanie pre každý izomér. 

1.2  Na základe vašich geometrických schém urobte záver, ktorý svojho času urobil aj  

A. Werner.  

 

Ak sa k vodnému roztoku kobaltnatej soli pridá dostatočné množstvo amoniaku, 

vznikne roztok, ktorý za predpokladu, že sa zabráni oxidácii CoII na CoIII, bude obsahovať 

rozpustné komplexy typu [Co(NH3)i(H2O)6–i]
2+, kde i = 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Pre zjednodušenie 

najmä pri výpočtoch sa vo vzorci komplexov často neuvádzajú koordinované molekuly vody.  

1.3 Vypočítajte percentuálne zastúpenie (pomocou mólových zlomkov) jednotlivých komp-

lexov v roztoku, v ktorom koncentrácia neviazaného amoniaku je presne 0,5 mol dm–3. 

Stupňovité konštanty stability komplexov majú hodnoty:  

K1 = 102,11;     K2 = 101,63;     K3 = 101,05;     K4 = 100,76;     K5 = 100,18;     K6 = 10–0,62.  

Na rozdiel od stupňovitých konštánt stability komplexov budeme celkové konštanty 

stability komplexov označovať symbolom , pričom platí:  i = K1 K2 K3 ... Ki  

 

Pomôcka: 

Mólový zlomok x vypočítajte podľa vzťahu  

(MA ) (MA )
(MA ) ,

(M) (M)
i i

i i

n c
x

n c
   

kde n(MAi) je látkové množstvo, resp. c(MAi) je látková koncentrácia príslušného komplexu 

v roztoku, kým n(M) je celkové látkové množstvo, resp. c(M) je celková látková koncentrácia 

katiónu kovu v roztoku, ktorý je viazaný ale aj neviazaný do komplexu.    
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Úloha 2 (6,8 bodu) 

Svetlozelená kryštalická látka A, ktorá je kryštalohydrátom, sa úplne rozpustí vo vode, 

pričom vznikne svetlozelený roztok. Po okyslení roztoku kyselinou chlorovodíkovou a pridaní 

roztoku chloridu bárnatého vznikne biela zrazenina B. Ak sa k roztoku látky A pridá roztok 

NaOH, vznikne zrazenina C a najmä po zahrievaní zmesi uniká z nej plyn D, ktorý 

charakteristicky zapácha a sfarbuje vo vode nerozpustný chlorid ortutný na čierno. Ak sa 

vodný roztok látky A okyslí kyselinou sírovou a pridá sa k nemu práve potrebné množstvo 

roztoku manganistanu draselného, vznikne svetložltý roztok E. Roztok látky E reaguje 

s roztokom hexakyanoželeznatanu draselného za vzniku zlúčeniny F.  

2.1 Napíšte sumárne vzorce a názvy zlúčenín A až F. Napíšte aj taký vzorec a názov zlúčeniny 

A, ktorý zodpovedá štruktúre tejto látky.  

2.2 Napíšte chemické rovnice v iónovej forme pre všetky reakcie, ktoré sa spomínajú 

v texte.  

2.3 Vypočítajte hmotnosť látky A, ak sa na reakciu s ňou spotrebovalo 17,5 cm3 roztoku 

manganistanu draselného s koncentráciou presne 0,1 mol dm–3.  

2.4 Uveďte, aké sfarbenie má látka F a aký je jej triviálny názov.  

2.5 Ako možno kategorizovať reakciu plynu D s chloridom ortutným. Odpoveď zdôvodnite 

jednoduchými chemickými rovnicami.   
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ÚLOHY Z FYZIKÁLNEJ CHÉMIE 

Chemická olympiáda  –  kategória A  –  50. ročník  –  školský rok 2013/14 
Študijné kolo 
 
Ján Reguli  

Katedra chémie, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave  

 

Maximálne 17 bodov 

 

Úvod  

Úlohy z fyzikálnej chémie budú v jubilejnom 50. ročníku Chemickej olympiády zamerané na 

nasledovné oblasti: (1) termodynamika ideálnych plynov, (2) rovnováha kvapalina – para 

v jednozložkovej sústave (t. j. čistej látke), (3) elektrochémia – galvanické články. Text študij-

ného kola je trochu dlhší, ako zvyčajne – je rozšírený o základné informácie k jednotlivým 

témam, podané trochu inak ako v bežných učebniciach. Ponúka aj základné matematické 

vzťahy, ktoré budete pri riešení úloh potrebovať. V každom kole bude v zadaní aj niekoľko 

otázok s ponukou odpovedí, aby sme si overili, či ste daným témam dobre porozumeli.  

 

 

Odporúčaná literatúra  

1. LISÝ J. M., VALKO L. Príklady a úlohy z fyzikálnej chémie, Alfa/SNTL : Bratislava 1979. 

2. MELICHOVÁ Z. a kol. Základy elektrochémie. Dostupné na 

http://www.fpv.umb.sk/kat/kch/elektrochem/index.htm 

3. REGULI, J. Fyzikálna chémia. Texty pre účastníkov Letnej školy chemikov. 

4. Predchádzajúce ročníky chemickej olympiády v kategóriách A a F.  

5. Stredoškolské učebnice fyziky – časť termodynamika a molekulová (štatistická) fyzika – 

kapitoly o ideálnom plyne. 

6. ATKINS P. W. Fyzikálna chémia. Oxford/STU : Bratislava 1999 (1. časť).  

7. BISKUPIČ S., KOVAŘÍK P., LISÝ J. M., VALKO L. Príklady a úlohy z fyzikálnej chémie I a II.  

Vydavateľstvo STU : Bratislava 1996.  

8. Učebné texty z fyzikálnej chémie na   www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/index.html     alebo   

www.vscht.cz/eso.  
 

  

http://www.fpv.umb.sk/kat/kch/elektrochem/index.htm
http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/index.html
http://www.vscht.cz/eso
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Úloha 1 (7 bodov)  

Chemická termodynamika je časťou fyzikálnej chémie, ktorá sa zaoberá energetickými 

bilanciami fázových a reakčných premien a určením podmienok fázových a chemických 

rovnováh. Termodynamika je samozrejme aj súčasťou fyziky. Pri príprave na riešenie 

nasledujúcich úloh vám preto pomôžu aj príslušné kapitoly druháckej fyziky. Vo všetkých 

úlohách predpokladáme, že sa daná plynná zmes správa ako ideálny plyn. 

Ideálny plyn je v rámci termodynamiky definovaný ako plyn, ktorého správanie sa 

opisuje stavová rovnica ideálneho plynu:    p V = n R T .    Tlak p, objem V a teplota T v tejto 

rovnici patria medzi stavové fyzikálne veličiny. Ide o veličiny, ktorých najvýznamnejšou 

vlastnosťou je, že ich zmena pri prechode sústavy zo stavu 1 do stavu 2 je daná rozdielom ich 

hodnôt v týchto dvoch stavoch a nezávisí od priebehu (dráhy) deja zo stavu 1 do stavu 2.    

Látkové množstvo n a objem patria medzi extenzitné veličiny, tlak a teplota sú 

veličinami intenzitnými. Extenzitné veličiny sú také, ktorých veľkosť je úmerná veľkosti 

sústavy. Takýmito veličinami sú napr. aj hmotnosť a dĺžka a tiež ďalšie termodynamické 

veličiny ako vnútorná energia, entalpia, entropia, ... Dĺžka dvoch pravítok je súčtom ich dĺžok, 

hmotnosť dvoch návažkov je súčtom ich hmotností. Keď zlejeme dve kvapaliny, výsledný 

objem bude (približne) súčtom objemov, výsledná teplota ale určite nebude súčtom teplôt 

kvapalín pred zmiešaním. Extenzitné veličiny môžeme označiť aj ako aditívne (súčtové). Ich 

výhodou je, že sa dajú priamo merať. Intenzitné veličiny (ktorých hodnota nezávisí od 

veľkosti sústavy) sa priamo merať nedajú – meriame ich vždy pomocou nejakých vhodných 

extenzitných veličín, pričom si musíme zostrojiť vhodnú mierku (stupnicu).  

1.1 Akými prístrojmi sa merajú teplota a tlak?  

1.2 Akú fyzikálnu vlastnosť látok využívame pri meraní teploty?  

1.3 Akú fyzikálnu veličinu využívame pri meraní tlaku krvi ortuťovými tlakomermi? Hovorí sa, 

že optimálny krvný tlak je 120/80? V akých jednotkách sú tieto hodnoty?  

 

Konštantou úmernosti v stavovej rovnici ideálneho plynu je molárna plynová 

konštanta R.  

1.4 Molárna plynová konštanta súvisí s inou základnou fyzikálnou veličinou. Môžeme 

povedať, že molárna plynová konštanta predstavuje 1 mól ................................................ konštánt 

(doplňte meno tohto rakúskeho fyzika, zakladateľa kinetickej teórie stavby látok). 
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Matematicky sa dá tento vzťah vyjadriť     R = ....... × kB     (doplňte konštantu úmernosti, 

uveďte jej názov, fyzikálny význam a hodnotu) . 

 

Termodynamika je založená na troch postulátoch, tzv. základných zákonoch. Prvým 

z nich je zákon zachovania energie, ktorého najčastejšia formulácia v termodynamike znie: 

Vnútorná energia izolovanej sústavy je konštantná. Pod vnútornou energiou chápeme súhrn 

všetkých energií vnútri sústavy. Ide o extenzitnú stavovú veličinu, ktorej absolútnu hodnotu 

by mohlo byť zložité stanoviť – našťastie nás zaujíma vždy len jej zmena. 

Postuláty (alebo axiómy) opisujú najvšeobecnejšie zákonitosti, získané pozorovaním a 

zovšeobecnením. Nie je možné ich (matematicky) dokázať a väčšinou sa môžeme stretnúť 

s ich viacerými formuláciami. Keďže ich nie je možné dokázať, musíme sa zmieriť s tým, že sú 

platné dovtedy, kým sa nenájde sústava, v ktorej by už neplatili.  

Inou formuláciou prvého zákona termodynamiky je, že nie je možné zostrojiť stroj, 

ktorý by bez dodávania energie konal prácu.  

1.5 Ako sa zvykne nazývať tento stroj, ktorý sa ešte nikomu nepodarilo zostrojiť?  

 

Čo označujeme v termodynamike ako sústavu? Sústavou je tá látka, tá časť priestoru, 

ktorá nás zaujíma, ktorú študujeme. To ostatné označujeme ako okolie.  Hranica medzi 

sústavou a okolím nemusí byť reálna (fyzická), môže byť „myslená“. 

Termodynamické sústavy môžeme deliť z rôznych hľadísk. Z hľadiska interakcie 

sústavy a okolia ich delíme na otvorené, uzavreté, tepelne izolované a izolované.  Otvorenou 

sústavou je napríklad otvorená nádoba s kvapalinou, ktorú môžeme zohriať alebo ochladiť, 

do ktorej môžeme pridať alebo z nej odobrať látku. Uzavretá sústava si s okolím môže 

vymieňať energiu, nie však látku. (Vo všetkých našich príkladoch budeme mať uzavretú 

sústavu – s konštantným látkovým množstvom plynu.) 

Energia medzi sústavou a okolím sa môže vymieňať vo forme práce w alebo tepla q. 

Práca a teplo sú teda formami prenosu energie medzi sústavou a okolím (alebo medzi dvoma 

sústavami). Matematickým vyjadrením 1. zákona termodynamiky je vzťah   

ΔU = w + q  

Tepelne izolovaná sústava je uzavretá; s okolím si môže vymieňať energiu konaním 

práce (napr. rozpínaním sa). Tepelne izolovanou sústavou je termoska uzavretá pohyblivým 

piestom. Dej, prebiehajúci v tepelne izolovanej sústave nazývame adiabatický. 
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Posledným typom je izolovaná sústava, kedy medzi sústavou a okolím nedochádza 

k žiadnej výmene energie ani látky. 

1.6 Ak sústava nevymieňa s okolím látku, môže ísť o sústavu  

a) izolovanú b) uzavretú  c) otvorenú 

musí ísť o sústavu  

d) izolovanú  e) uzavretú f) otvorenú 

 

Práca a teplo nie sú teda formou energie, ale formou prenosu energie. Teplo sa môže 

prenášať len medzi sústavami s rôznou teplotou. (Preto je výhodné vyhýbať sa mätúcemu 

pojmu tepelná energia.) 

Práca  a teplo sú v termodynamike tzv. procesovými veličinami. Ich zmena v priebehu 

deja na rozdiel od stavových veličín závisí od dráhy prebiehajúceho deja. Napríklad na 

zohriatie daného množstva plynu z teploty T1 na teplotu T2 potrebujeme sústave dodať iné 

množstvo tepla, ak dej prebieha pri stálom tlaku než pri priebehu deja v konštantnom 

objeme. 

Teplo, potrebné na zohriatie sústavy o 1 K označujeme ako tepelnú kapacitu tejto 

sústavy. Keďže teplo je procesovou veličinou, procesovou veličinou je aj tepelná kapacita.  

Veľkosť molárnej tepelnej kapacity plynov závisí od toho, či ide o jedno- alebo 

viacatómový plyn. V našich príkladoch budeme predpokladať, že tepelná kapacita nezávisí od 

teploty.  

1.7 Molárna tepelná kapacita pri konštantnom objeme jednoatómového ideálneho plynu má 

hodnotu CVm = 3/2 R . Aká je hodnota jeho molárnej tepelnej kapacity pri konštantnom 

tlaku? 

 

Budeme sledovať ako sa správa uzavretá sústava ideálneho plynu pri rôznych 

zmenách teploty, tlaku a objemu. Keď plyn, napríklad pri zohriatí, zväčšuje svoj objem, koná 

tak objemovú prácu. Keďže pri konaní práce sa znižuje vnútorná energia plynu, táto práca 

má zápornú hodnotu. Jej veľkosť závisí od priebehu deja.  

Ak máme sústavu v nádobe s konštantným objemom, žiadna práca sa nekoná a 

dodané teplo zvyšuje vnútornú energiu plynu:     ΔU = q = n CVm ΔT          (V = konšt.)  

Ak sa plyn rozťahuje pri konštantnom tlaku, koná prácu    w = – p ΔV    a dodané 

teplo je rovné zmene entalpie sústavy     ΔH = q = n Cpm ΔT          (p = konšt.)  
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Entalpia je definovaná vzťahom    H = U + p V    a vymyslená bola preto, že je tento 

súčet je tiež stavovou veličinou. Pri izochorických dejoch (V = konšt.) aj pri izobarických 

dejoch (p = konšt.) sa teda aj teplo stáva stavovou veličinou.   

Vnútorná energia a entalpia ideálneho plynu (v uzavretej sústave) sú funkciou len 

teploty. Preto sa pri konštantnej teplote nemenia. Pre izotermický dej teda platí  

ΔH = ΔU = 0    (T = konšt.) 

Pri izotermickom deji plyn koná prácu vďaka dodanému teplu. Pri vratnom 

izotermickom deji (keď dráhu deja opisuje izoterma p V = konšt.) má práca pri zmene zo 

stavu 1 do stavu 2 hodnotu               n
  

  
 .    Táto práca má pri expanzii plynu (t. j. keď 

plyn prácu koná) zápornú hodnotu (w = – q).  

Štvrtým špeciálnym prípadom (po izochorickom, izobarickom a izotermickom deji) je 

adiabatický dej, ktorý prebieha v tepelne izolovanej sústave. Vratný adiabatický dej v sústave 

ideálneho plynu prebieha po dráhe  p V κ = const.  Exponent κ je Poissonova konštanta, 

podiel izobarickej a izochorickej molárnej tepelnej kapacity látky. V priebehu adiabatického 

deja sa menia teplota, tlak i objem. Keďže sústava je tepelne izolovaná (q = 0), práca je 

rovná zmene vnútornej energie sústavy (w = ΔU).  

Uvedené poznatky využite na vyriešenie nasledujúcej úlohy. 

 

V zime sme vonku pri teplote – 5 °C nafúkali balón na objem 5 litrov. Nafúkaný balón 

sme pripojili k manometru, na ktorom sme namerali tlak 156 kPa.  

1.8 Aké látkové množstvo vzduchu sme do balóna nafúkali? 

 

Balón sme zobrali domov a nechali sme ho zohriať na izbovú teplotu 23 °C. Objem 

balóna sa pritom už nezväčšil, len v ňom stúpol tlak.  

1.9 Aký tlak sa ustálil v balóne? 

1.10 Aké teplo prijal balón po prenesení zvonka do kuchyne? Ako sa pritom zmenili jeho 

vnútorná energia a entalpia? Pre vzduch počítajte s CVm = 5/2 R . 

1.11 Nakoniec sme balón tepelne izolovali obalením do hrubej vrstvy vaty a pomaly (približne 

vratne) sme ho stlačili na 200 kPa. Akú prácu sme plynu dodali? O koľko sa zväčšili 

vnútorná energia a entalpia plynu? 
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Úloha 2 (6 bodov) 

V druhých úlohách tohto ročníka CHO sa budeme 

zaoberať rovnováhou medzi kvapalinou a parou 

v jednozložkovej sústave (t. j. v jednej čistej látke). 

Všeobecne hovoríme o fázovej rovnováhe, tu 

bude pojem fáza totožný s pojmom skupenský 

stav. Rovnováhu medzi tuhou látkou, kvapalinou a 

plynom si zobrazujeme „fázovým diagramom“ 

závislosti tlaku od teploty. Plocha tohto grafu je troma krivkami rozdelená na oblasť plynu 

(gaseus, g), kvapaliny (likvidus, l) a tuhej látky (solidus, s). Dané krivky predstavujú zloženie 

rovnovážnej sústavy dvoch stýkajúcich sa fáz. Všetky tri sa stretávajú v jednom bode, ktorý 

zobrazuje stav rovnováhy všetkých troch fáz (skupenstiev) a preto sa nazýva trojitý bod.  

V ďalšom nás bude zaujímať len krivka, spájajúca trojitý bod s bodom K (ktorý 

nazývame kritický bod a nad ktorým už látka existuje len vo forme plynu). Táto krivka nám 

znázorňuje závislosť tlaku od teploty v rovnovážnej sústave kvapalina – para. Parou sa zvykne 

nazývať plyn pri teplotách nižších ako je teplota kritického bodu.  

Rovnovážnu sústavu kvapalina – para si môžeme zrealizovať tak, že do nádoby 

nalejeme kvapalinu, z nádoby odsajeme vzduch a počkáme, kým sa časť kvapaliny odparí a 

v nádobe sa ustáli tlak. V rovnováhe je parná fáza nad hladinou nasýtená danou látkou, preto 

ju nazývame nasýtená para (v angličtine (a teda aj v Atkinsovej učebnici fyzikálnej chémie) sa 

používa len jedno slovo vapour/para). Uvedenú závislosť teda nazývame závislosť tlaku 

nasýtenej pary od teploty. Zdôrazňujem, že pre danú látku tlak jej nasýtenej pary závisí len 

od teploty.  

2.1 V uzavretej dvojlitrovej nádobe, v ktorej je jedna čistá látka, sa ustálila rovnováha medzi 

kvapalinou a parou. Injekčnou striekačkou cez zátku sme  

1. pridali 

2. odobrali 

200 ml danej kvapaliny.  

Počkali sme na ustálenie novej rovnováhy, pričom teplota sa nezmenila. Tlak sa  

a) po pridaní zvýšil o 10 %  b) po odobraní znížil o 10 %  c) nezmenil   

d) po pridaní znížil o 10 %  e) po odobraní zvýšil o 10 % 

(Vyznačte odpovede, ktoré považujete za správne.)    

  

 p 

 T 

  s 
  l 

 g 

 T 

 K 
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2.2 Zdôvodnite výber svojej odpovede na úlohu 2.1.  

 

Všeobecnou podmienkou pre ustálenie sa akejkoľvek rovnováhy je, že v rovnováhe 

má sústava minimálnu hodnotu príslušnej potenciálnej energie. Pri fázových rovnováhach je 

touto potenciálnou energiou „chemický potenciál“. Samozrejme kvapalina a para musia byť 

pri rovnakej teplote a tlaku. Z týchto podmienok bola odvodená Clausiova-Clapeyronova 

rovnica, opisujúca závislosť tlaku nasýtenej pary nad kvapalinou od teploty. Pre dva body 

tejto závislosti platí (ΔvapH je molárna výparná entalpia; predpokladáme o nej, že nezávisí od 

teploty): 

 n
  
  
  

     

 
(
 

  
 
 

  
) 

 

Vo fyzikálnych tabuľkách (na rozdiel od fyzikálno-chemických) môžete nájsť hodnotu 

hmotnostnej výparnej entalpie vody (s najväčšou pravdepodobnosťou pod starým názvom 

špecifické alebo merné výparné teplo) s hodnotou 2,253 kJ g–1. 

2.3 Aká je hodnota molárnej výparnej entalpie vody? 

2.4 Ak má tlak nasýtenej pary vody pri teplote 100 °C hodnotu 101 325 Pa, aká je jeho 

hodnota pri teplote 80 °C?  

 

Teraz nádobu, v ktorej sme mali uzavretú kvapalinu s jej parami otvoríme. Postavíme 

ju na varič a začneme zohrievať. Vidíme, ako sa kvapalina teplom premiešava (vďaka tomu, 

že teplejšia kvapalina je ľahšia a má aj menší index lomu). Po chvíľke môžeme vidieť na stene 

nádoby malé bublinky pary. Na hladinu kvapaliny pôsobí atmosférický tlak (a v celej 

kvapaline je tlak rovnaký (zvýšenie na dne o hydrostatický tlak je oproti atmosférickému 

tlaku zanedbateľné)). Bublinky sú v rovnováhe s kvapalinou pri danej teplote a pri zohrievaní 

tlak v nich postupne narastá. Zrazu dosiahne tlak v bublinkách hodnotu okolitého 

atmosférického tlaku. 

2.5 Čo sa vtedy stane?  

2.6 Sformulujte odpoveď na otázku: Kedy kvapalina v otvorenej nádobe začne vrieť? 
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Tlak v kvapaline závisí od tlaku nad kvapalinou a pod hladinou lineárne stúpa s hĺbkou 

daného miesta (keďže kvapaliny sú nestlačiteľné a majú teda všade rovnakú hustotu). 

Vzduch ako všetky plyny je však dobre stlačiteľný a preto jeho tlak pri približovaní sa 

z vesmíru k Zemi stúpa exponenciálne. Vo vysokých horách je tlak vzduchu oveľa nižší ako na 

hladine mora. V horách preto voda vrie pri nižšej teplote ako v nížine pri tlaku okolo 101 kPa.  

2.7 Zo vzťahu         
            vypočítajte tlak vzduchu vo výške Lomnického štítu. 

Predpokladajte, že je krásne počasie a dolu v Tatranskej Lomnici je tlak je p0 = 101325 Pa 

a hustota vzduchu je ρ = 1,20 kg m–3. (Výšku Tatranskej Lomnice a Lomnického štítu si 

zistite. Predpokladám, že podmienky normálneho bodu varu vody poznáte.) 

2.8 Pri akej teplote vrie voda na Lomnickom štíte? 

2.9 Keď si dvaja pracovníci observatória (z ktorých jeden je doma v Tatranskej Lomnici a 

druhý v práci na Lomnickom štíte) začnú naraz variť vajíčko na tvrdo (t. j. obaja ho naraz 

vložia do vriacej vody), ktoré vajíčko bude hotové skôr – to čo sa varí v Tatranskej 

Lomnici alebo to, čo sa varí na Lomnickom štíte? Vysvetlite svoju voľbu. 

 

Kvapalina teda vrie vtedy, keď tlak jej 

nasýtenej pary dosiahne hodnotu tlaku nad 

kvapalinou. Preto závislosť tlaku nasýtenej pary od 

teploty môžeme súčasne nazvať aj závislosťou 

teploty varu od vonkajšieho tlaku. Týmto tlakom je 

väčšinou atmosférický tlak – ale nemusí to tak byť 

– vonkajším tlakom môžeme ovplyvňovať teplotu 

varu.  

2.10 Vypočítajte, aký tlak potrebujeme dosiahnuť v tlakovom hrnci, ak chceme, aby v ňom 

vrela voda pri teplote 120 °C. 

 

  

 

patm 

 

 p 

 T  Tv 
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Úloha 3 (4 body) 

Tretia úloha vo všetkých kolách bude venovaná galvanickým článkom. Ich význam pre náš 

každodenný život si väčšinou neuvedomujeme, pritom ich používame neustále a často sú 

limitujúcim faktorom pre zariadenia, v ktorých sú zdrojom elektrickej energie. 

Galvanické články sú zariadenia na premenu energie chemickej reakcie na elektrickú. 

V galvanickom článku vytvoríme reakčnú sústavu, ktorej reaktantom ale nedovolíme priamo 

spolu reagovať. Jeden reaktant sa v jednom priestore oxiduje, čím uvoľňuje do vonkajšieho 

obvodu elektróny. Druhý reaktant (v kontakte s prvým, ale oddelený od neho, aby spolu 

nemohli priamo zreagovať) sa redukuje, čím vytvára kladný pól vzniknutého galvanického 

článku. Zo zápornej elektródy do kladnej elektródy prechádzajú elektróny vonkajším 

obvodom – čo využívame, ak im do cesty postavíme nejaký spotrebič. 

Najnázornejšiu sústavu na predstavenie fungovania galvanických článkov  predstavuje 

sústava Zn(s)|Zn2+(aq)|| Cu2+(aq)|Cu(s) tvoriaca „Daniellov článok“.  

V uvedenej schéme galvanického článku každá zvislá čiara predstavuje fázové 

rozhranie (a dve čiary soľný mostík, ktorý umožňuje vodivý kontakt oboch elektródových 

roztokov bez možnosti prechodu iónov cez toto fázové rozhranie).  

 

3.1 Čo sa stane ak   

1. do roztoku síranu meďnatého hodíme zinkový pliešok?  

2. do roztoku síranu zinočnatého hodíme medený pliešok? 

 

Odpovedať na túto otázku ste sa naučili, keď ste sa učili o ušľachtilých a 

neušľachtilých kovoch a predstavili ste si tzv. „elektrochemický rad napätia“.  

V prvom prípade prebehne reakcia  

Cu2+(aq) + Zn(s)  Zn2+(aq) + Cu(s) 

v druhom prípade sa nestane samozrejme nič.  

Keďže uvedená reakcia má rovnováhu posunutú úplne napravo (jej rovnovážna 

konštanta pri 25 °C má hodnotu 1,52.1037), v Daniellovom článku sa zinok sa začne oxidovať 

a meďnaté ióny redukovať elektrónmi, ktoré na medenú elektródu putujú vodičmi zo 

zinkovej elektródy. Elektrická práca, ktorú koná galvanický článok spočíva v prenášaní 

elektrického náboja. Veľkosť tejto práce je rovná hodnote Gibbsovej energie. 
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Medzi reakčnou Gibbsovou energiou a napätím, ktoré poskytuje galvanický článok, je 

vzťah   ΔrG = – z F E .   V tomto vzťahu  z  predstavuje počet vymieňaných elektrónov v danej 

redoxnej rovnici a F  je Faradayova konštanta, ktorá predstavuje jeden mól elementárneho 

elektrického náboja (náboj jedného mólu elektrónov) F = 96 485,3 C mol–1.   

Napätie, ktoré je schopný poskytnúť galvanický článok („štandardné elektromotorické 

napätie“) súvisí s rovnovážnou konštantou reakcie, ktorá v ňom prebieha, vzťahom  

   
  

  
 n  

3.2   Aké je štandardné elektromotorické napätie Daniellovho článku pri teplote 25 °C?  

 

3.3  Elektromotorické napätie Daniellovho článku je za určitých podmienok (teplota, 

koncentrácia) rovné 1 V. Aká je vtedy hodnota reakčnej Gibbsovej energie reakcie 

prebiehajúcej v tomto článku?  

 

Napätie galvanického článku je dané ako rozdiel potenciálov jeho elektród (pravej a 

ľavej v schéme článku). Jeho hodnotu pre reakciu prebiehajúcu v článku určuje rovnica 

      
  

  
 n   

v ktorej Q predstavuje „reakčný kvocient“. Pre reakciu prebiehajúcu v Daniellovom článku 

má táto rovnica tvar 

      
  

  
 n
     

     
  

Aktivity ai iónov v tomto vzťahu môžeme pre zriedené roztoky nahradiť molalitami 

alebo koncentráciami látkového množstva. (Aktivity tuhých elektród sa v tomto vzťahu 

nepíšu, lebo sú rovné 1 (ide o čistú tuhú látku).)  

3.4 Ak v Daniellovom galvanickom článku znížime aktivity (koncentrácie) síranu zinočnatého i 

meďnatého na polovicu, elektromotorické napätie článku  

a) vzrastie dvakrát  d) vzrastie o hodnotu (RT/2F) ln2 

b) klesne dvakrát  e) klesne o hodnotu (RT/2F) ln2 

c) nezmení sa  f) žiadne z uvedených tvrdení nie je správne  

Svoju odpoveď zdôvodnite matematicky.  
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ÚLOHY Z ORGANICKEJ CHÉMIE 

Chemická olympiáda  –  kategória A  –  50. ročník  –  šk. rok 2013/14 
Študijné kolo  
 
Radovan Šebestaa a Michal Májekb 

aKatedra organickej chémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

bFakulta chémie a farmácie, Univerzita v Regensburgu, SRN 

 

Maximálne 17 bodov  (200 p.b. × 0,085 (koeficient) = 17 b) 

Doba riešenia: neobmedzená 

 

V tomto ročníku sa zameriame na reakcie alkénov a alkínov, alkoholov a derivátov karboxylo-

vých zlúčenín a aromatických zlúčenín. Predpokladáme, že si poradíte s reaktivitou 

Grignardových činidiel, že zvládnete aldolovú, Canizarovu, Claisenovu a Perkinovu konden-

záciu, Michaelovu adíciu a pod. Pri dôkaze štruktúry novopripravených zlúčenín budeme 

využívať tak dôkazové reakcie jednotlivých typov organických zlúčenín, ako aj jednoduché IČ 

a NMR spektrá. Budeme uvažovať aj o možnostiach vzniku izomérov – konštitučných aj 

stereoizomérov, ako aj o názvosloví organických zlúčenín, vrátane chirálnych. 

 

 

Odporúčaná literatúra: 

1. Súčasné učebnice chémie, používané na gymnáziách. 

2. P. HRNČIAR Organické chémia, SPN : Bratislava, 1990. 

3. J. KOVÁČ, S. KOVÁČ, Ľ. FIŠERA, A. KRUTOŠÍKOVÁ Organická chémia 1 a 2, Alfa : 

Bratislava, 1992. 

4. P. ZAHRADNÍK, M. KOLLÁROVÁ Prehľad chémie 2, SPN : Bratislava, 2002. 

5. P. ELEČKO a kol. Laboratórne cvičenie z organickej chémie, UK : Bratislava, str. 69-118, 

1999. 

6. John MCMURRY Organická chemie  (český preklad), VUTIUM, 2007. 

7. V. MILATA, P. SEGĽA: Vybrané metódy molekulovej spektroskopie, STU : Bratislava 2007. 

8. J. HEGER, I. HNÁT, M. PUTALA: Názvoslovie organických zlúčenín, SPN : Bratislava, 2004. 

9. Pozri: http://www.schems.sk – Pedagogika. Názvoslovie. M. SALIŠOVÁ, T. VENCEL, M. 

PUTALA: Názvoslovie organických zlúčenín, PRIF UK Bratislava 2002. Pozri aj : 

www.iuventa.sk  43.-48. ročník CHO – súťažné úlohy a riešenia. 

10. J. CLAYDEN, N. GREEVES, S. WARREN, Organic Chemistry, Oxford University Press, 2012. 

  

http://www.schems.sk/
http://www.iuventa.sk/


17 

Úloha 1 (20 pb, 1,36 b) 

Pomenujte substitučným názvom zlúčeniny 1/1 – 1/4 a u chirálnych zlúčenín vyznačte 

hviezdičkou stereogénne centrum. 

 

 
 

Úloha 2   (9 pb, 0,61 b) 

Napíšte správne stereochemické názvy zlúčenín 2/1 – 2/3, s použitím deskriptorov R resp. S.  

 

  
 

Úloha 3   (12 pb, 0,82 b) 

Napíšte správne stereochemické názvy zlúčenín 3/1 – 3/4 s použitím deskriptorov E resp. Z. 
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Úloha 4   (10 pb, 0,68 b) 

O zlúčenine A (C9H14) je známe: 

4/1  odfarbuje roztok brómu v CCl4  

4/2  pri reakcii s Li v kvapalnom NH3 poskytuje (E)-alkén 

4/3  pri hydrogenácii s Pd/C vzniká monosubstituovaný cyklohexán 

Napíšte štruktúru zlúčeniny A a reakčné schémy jednotlivých reakcií. 

 

Úloha 5  (26 pb, 1,77 b) 

Do prvého ročníka šampionátu organických molekúl sa prihlásilo 8 kandidátov (1-8), ktorí sa 

spolu stretnú v zápolení v rozličných kategóriách. V prvom kole vyhráva vždy tá molekula 

z dvojice, ktorá je kyslejšia (t. j. má nižšie pKa). Postupujúce molekuly (A-D) sa stretnú 

v semifinále. V tomto kole víťazí tá molekula z dvojice, ktorá má vyšší dipólový moment. 

Víťazi semifinále (E, F) sa spolu stretnú v boji o prvé miesto: vyhráva tá molekula z dvojice, 

ktorá bude rýchlejšie reagovať s metyljodidom. Dve molekuly, ktoré v semifinále prehrali, sa 

zúčastnia boja o tretie miesto. V tomto kole vyhráva tá molekula z dvojice, ktorá bude mať 

najnižší signál vo vodíkovom NMR spektre. 

 

 
 

5/1 Doplňte súťažného pavúka a určite 1., 2., 3. a 4. miesto súťaže. Svoje rozhodnutie pri 

každej dvojici zdôvodnite. 

5/2 Aký produkt by ste pravdepodobne dostali reakciou látok 3 a 7?  
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Úloha 6 (16 pb, 1,09 b)   

Infračervená spektroskopia je veľmi užitočná metóda na sledovanie reakcií organických 

zlúčenín, najmä ak dochádza k premenám funkčných skupín. Napríklad 2-fenyletanol má 

typickú vibráciu OH skupiny pri 3300 cm-1. 2-Fenyletanol sme podrobili štyrom rôznym 

reakciám s nasledovnými činidlami: a) 1. CrO3, H2SO4, b) H3PO4; c) PCC (pyridínium 

chlórchromát); d) NaH, CH3I. Pri reakcii sa vždy pozoruje zmiznutie charakteristickej vibrácie 

OH skupiny v IČ spektre a zároveň sa objavia nové pásy produktov: IC-1) 1650; IC-2) 1700; IC-

3) dva signály v oblasti 1100 IC-4) široký pás 2500 – 3000 cm-1 a pás pri 1700 cm-1. Priraďte 

spektrálne údaje k produktom reakcií, na základe charakteristických vibrácií skupín a napíšte 

chemické reakcie. 

 

Úloha 7 (6 pb, 0,41 b) 

Napíšte produkty reakcie uvedených alkénov s H3PO4. 

 
 

Úloha 8 (8 pb, 0,54 b) 

Určte štruktúru ketónu, ktorý s MeMgBr a následnou reakciou s vodou poskytuje chirálny 

alkohol, ale s EtMgBr a PhMgBr poskytuje nechirálne alkoholy. Napíšte príslušné reakcie. 

 

Úloha 9 (18 pb, 1,22 b) 

Fenylacetylén je základným stavebným blokom v mnohých organických vodivých polyméroch 

a molekulových drôtoch. V nasledovnej schéme je zobrazená jeho syntéza. Aplikácia 

organických vodivých materiálov v praxi by umožnila omnoho väčšiu miniaturizáciu 

v elektronike – rýchlejšie počítače s nižšou spotrebou. 

 

9/1 Doplňte reagenty A – D. 
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9/2 Akú bázu by ste použili na deprotonáciu fenylacetylénu? Vyznačte v molekule, ktorý 

vodík sa vo fenylacetyléne bude štiepiť najľahšie. 

9/3 Na obrázku je zobrazená modelová molekula X, ktorá môže slúžiť ako molekulový drôt – 

t. j. je schopná prenášať elektrický náboj oboma smermi (pozdĺž molekuly). Vysvetlite, 

prečo je práve takáto molekula vhodná ako molekulový drôt. 

 

 
 

9/4 Navrhnite molekulu, ktorá bude mať podobnú dĺžku ako molekula X, ale bude slúžiť ako 

molekulový izolant – t. j. bude nepriepustná pre elektrický náboj z oboch strán. 

9/5 Molekula Y na obrázku je model molekulovej diódy (polovodiča) – t. j. molekuly, ktorá je 

schopná viesť elektrický náboj len jedným smerom, ale opačným nie. Pokúste sa 

predpovedať, v ktorom smere bude Y priepustné pre elektrický náboj a skúste vysvetliť 

prečo. 

 

 
 

Úloha 10 (27 pb, 1,84 b) 

Výskumný ústav farieb, lakov a fermeží v Hornej-Dolnej sa podujal na vzrušujúci výskum, 

ktorého produktom by malo byť farbivo vhodné na farbenie látok. Medziprodukt X na 

výrobu tohto farbiva vyrobili nasledovným postupom z metyl antranilátu MA. 

 

 
 

10/1  Doplňte reagenty A, B, C a produkt X. 

10/2  Napíšte mechanizmus premeny 1,3-ketoesteru KE na látku X. 
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10/3 V druhom kroku (reakcia s látkou C) chemici sledovali vplyv rozpúšťadla na reakciu. 

Skúsili použiť vodu, metanol, etanol a acetón. Ktoré rozpúšťadlo bolo podľa vás 

najvhodnejšie? Vysvetlite svoj výber. 

10/4 Prekurzor pre syntézu, metyl antranilát MA bol syntetizovaný pomocou nasledovnej 

schémy. Navrhnite štruktúru medziproduktov a východiskovej látky D – G. 

 

 
 

10/5 Keď chemici z Hornej-Dolnej nechali látku X na vzduchu, začala okamžite modrať za 

vzniku modrého produktu Y. Naši chemici látku Y charakterizovali pomocou 

elementárnej analýzy a zistili, že má zloženie C16H10N2O2. Poradíme vám ešte, že 

molekula Y je planárna a obsahuje dve intramolekulové vodíkové väzby. Navrhnite na 

tomto základe štruktúru látky Y. 

10/6 Pri reakcii látky X so vzduchom vzniká okrem látky Y aj voda. Napriek tomu by asi 

nebolo správne nazvať túto reakciu dehydratáciou, ide skôr o redoxnú reakciu. Na 

základe oxidačných čísel dokážte toto tvrdenie a vyčíslite reakciu. 

 

Úloha 11 (18 pb, 1,22 b) 

Dnes sa v laboratóriu už veľmi s reakciami na dvojitej väzbe nestretneme. V minulosti boli 

však tieto reakcie veľmi dôležité pri skúmaní mechanizmov reakcií v organickej chémii. 

 
11/1 Pent-1-én môžeme teoreticky použiť na syntézu všetkých troch možných izomérov 

brómovaného n-pentánu ako aj na syntézu 2-jódpentánu. Navrhnite ako by ste urobili 

tieto transformácie. Syntéza 3-brómopentánu a 2-jódpentánu je viac ako 

jednokroková. 
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11/2 Navrhnite, aký by bol hlavý produkt reakcie každého zo štyroch uvedených 

halogénderivátov s horúcim koncentrovaným vodným NaOH. 

11/3  Ako by ste dokázali, že molekuly, ktoré ste pripravili v časti a) obsahujú skutočne 

halogén? Navrhnite postup, ktorým by ste mohli dokázať prítomnosť brómu alebo jódu 

v takýchto molekulách. 

11/4  Keď sme sa pokúsili nafluórovať pent-1-én malým množstvom bezvodej kyseliny 

fluorovodíkovej, namiesto vzniku očakávaného produktu sme pozorovali, že sa 

postupne zvyšovala viskozita reakčnej zmesi, až nakoniec vznikol totálne nemiešateľný 

sirup. Vysvetlite toto pozorovanie. 

 

Úloha 12 (12 pb, 0,82 b) 

Doplňte produkty A – F. 

 
 

Úloha 13 (44 pb, 2,98 b) 

Deriváty karboxylových kyselín sú veľmi dôležitou skupinou látok. Napriek tomu, že majú 

spoločnú karbonylovú skupinu, významne sa líšia reaktivitami. V nasledovnej schéme sú 

zhrnuté niektoré z ich reakcií. V schéme sú uvedené aj prípravy benzoátu draselného a 

kyseliny benzoovej z látok, ktoré sú dostupné zo spracovania ropy. 
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13/1  Doplňte reagenty / látky A – Q. 

13/2  Pri premene E na I je potrebná vysoká teplota, pričom zo zmesi uniká plynná zložka, 

ktorá po ochladení na laboratórnu teplotu kondenzuje. Aká to je látka a prečo sa jej 

počas reakcie musíme zbavovať? 

13/3 Aký reagent by ste použili na premenu kyseliny benzoovej na látku L? 

13/4  Pri syntéze látky P z benzénu reakcia nebeží, dokiaľ do reakčnej zmesi neprisypeme 

železné klince. Samotné železo však nefunguje ako katalyzátor. Vysvetlite, ktorá látka 

je pri tejto reakcii katalyzátorom. 

 

Úloha 14 (12 pb, 0,82 b) 

Látka A, ktorá má v 1H NMR spektre signály: 7,94 (m, 2H), 7,68-7,32 (m, 3H), 2,59 (s, 3H), 

reaguje s látkou B v bázickom prostredí za vzniku látky C. Látka B má v 1H NMR jeden singlet 

pri 3,79 ppm pre 6 protónov a spektrum látky C je nasledovné: 7,94 (m, 2H), 7,64-7,56 (m, 

3H), 3,68 (s, 3H), 3,51 (s, 2H). Látka C má molekulovú hmotnosť Mr = 178. Určte štruktúry 

látok A, B a C, napíšte reakčnú schému a priraďte NMR signály. 
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Úloha 15 (12 pb,  0.82 b) 

Ak rozotrieme 2-chlórbenzaldehyd s tuhým KOH v trecej miske, vzniknú dve látky. Jedna 

z nich je rozpustná vo vode a druhá v organických rozpúšťadlách, napríklad v dietyléteri. Ako 

sa volá táto reakcia? Napíšte mechanizmus reakcie a štruktúry oboch produktov aj 

s určením, ktorá z nich je rozpustná vo vode, a ktorá v organických rozpúšťadlách, napr. 

v dietyléteri. 
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ÚLOHY Z BIOCHÉMIE  

Chemická olympiáda  –  kategória A  –  50. ročník  –  šk. rok 2013/14 
Študijné kolo  
 
Boris Lakatoš 

Oddelenie biochémie a mikrobiológie, FCHPT STU v Bratislave 

 

Maximálne 8 bodov 

 

Úvod 

Biochemická časť chemickej olympiády je v tomto roku venovaná metabolizmu sacharidov. 

V úlohách sa zameriame na najvýznamnejšie metabolické dráhy, týkajúce sa najmä 

metabolizmu glukózy.  

Glukóza je z pohľadu metabolizmu živočíchov, rastlín aj mikroorganizmov jedným 

z najvýznamnejších sacharidov. Slúži nielen ako najpohotovejší zdroj energie ale tiež ako 

substrát pre reakcie, ktorých produkty zohrávajú v bunkách dôležité funkcie, či už ako súčasť 

nukleových kyselín, stavebné zložky bunkových stien baktérií a rastlín alebo ako látky 

potrebné pre biosyntetické procesy.  

Pre úspešné zvládnutie úloh je potrebné naštudovať nielen biosyntetické a 

degradačné dráhy, v ktorých vystupuje samotná glukóza, ale je dôležité zvládnuť aj 

prepojenie medzi metabolickými dráhami ďalších zložiek živých organizmov s metabolizmom 

glukózy. Pri riešení úloh určite pomôžu aj znalosti o rôznych derivátoch sacharidov 

prítomných v živých organizmoch. Vo vyšších kolách chemickej olympiády bude pre úspešné 

vyriešenie úloh z biochémie dôležité aj porozumieť mechanizmom jednotlivých reakcií 

v metabolických dráhach.  

 

Odporúčaná literatúra 

FERENČÍK M., ŠKÁRKA B., NOVÁK, M., TURECKÝ L. Biochémia. Slovak Academic Press : Bratislava, 

2000. 

MURRAY R. K. a kol. Harperova biochemie. 4. české vydanie, Vydavateľstvo H & H, 2002. 

BERG J.M., TYMOCZKO J.L., STRYER L. Biochemistry. 5th edition. W. H. Freeman and company, 2002. 

KMEŤOVÁ J., SKORŠEPA M., VYDROVÁ M. Chémia pre 3. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 7. 

ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Vydavateľstvo Matice slovenskej : Martin, 2011. 
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Úloha 1 (4 body) 

Nasledujúce dve reakcie predstavujú časť anaérobnej degradácie sacharidov, presnejšie 

povedané glukózy a platia pre ne uvedené rovnovážne konštanty K1 a K2: 

glukóza-1-fosfát     glukóza-6-fosfát  K1 = 19 

glukóza-6-fosfát     fruktóza-6-fosfát  K2 = 0,50 

a) Nakreslite štruktúrne vzorce všetkých troch zlúčenín, ktoré sú navzájom premieňané, 

teda: -D-glukóza-1-fosfátu, -D-glukóza-6-fosfátu a -D-fruktóza-6-fosfátu. 

b) Ak viete, že na začiatku reakcie reakčná zmes obsahovala len 1 mmol glukóza-6-fosfátu, 

vypočítajte koncentrácie glukóza-6-fosfátu, glukóza-1-fosfátu a fruktóza-6-fosfátu 

v rovnováhe. (Keďže reakcia prebieha v konštantnom objeme pomer množstiev zložiek 

zodpovedá pomeru ich koncentrácií.)  

 

Úloha 2 (3 body) 

Viete, ako sa „varí“ pivo? Nemusíte poznať všetky technologické kroky, aby ste vedeli, že za 

alkohol v pive sú zodpovedné kvasinky. A práve proces fermentácie glukózy bezbunkovými 

extraktmi kvasiniek študovali v roku 1905 dvaja anglickí chemici, páni Harden a Young. 

Premenu glukózy na etanol monitorovali meraním vyprodukovaného CO2. V jednej sérii 

experimentov pozorovali Harden a Young 

zvýšenie objemu produkovaného CO2 po 

prídavku anorganického fosfátu (Pi) ku kvasin-

kovému extraktu obsahujúcemu glukózu. 

Krivka A na grafe ukazuje čo sa stalo, keď Pi 

nepridali. Krivka B ukazuje účinok prídavku Pi 

v ďalšom experimente. Keďže s postupom času 

zaznamenali spomalenie produkcie CO2 pridali 

ďalší Pi a to čo sa stalo ukazuje krivka C. 

 

a)  Vysvetlite, prečo závisí fermentácia glukózy od Pi?  

b)  Pomocou údajov v literatúre určite aký je počas fermentácie pomer medzi 

spotrebovaným Pi a vyprodukovaným CO2? 
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Harden a Young zistili, že fosfát z reakčnej zmesi možno získať späť, avšak tento nemožno 

precipitovať (vyzrážať) pomocou citranu horečnatého tak ako to ide v prípade Pi.  

c)  Vymenujte aspoň tri organické zlúčeniny, ktoré boli fosforylované po prídavku Pi do 

fermentačnej zmesi. 

 

Úloha 3 (1 bod) 

Pentózový cyklus (PC) je ďalšou významnou metabolickou dráhou premeny glukózy, ktorá 

prebieha v živočíšnych bunkách. Hlavnou úlohou PC však nie je produkcia energie, ale 

produkcia látok, ktoré bunka potrebuje napríklad na udržiavanie glutatiónu v redukovanej 

forme, biosyntetické reakcie a tiež na produkciu nukleotidov. Tejto dráhe sa tiež hovorí 

priama oxidácia glukózy a prvým enzýmom je glukóza-6-fosfátdehydrogenáza, ktorá ako 

koenzým využíva derivát niacínu. 

a)  Pomenujte a nakreslite štruktúrny vzorec molekuly, ktorá je koenzýmom glukóza-6-

fosfát dehydrogenázy. 

b)  Pomenujte a nakreslite štruktúrny vzorec produktu reakcie, ktorú katalyzuje enzým 

glukóza-6-fosfátdehydrogenáza. 
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