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Doba riešenia: 120 minút  
Maximálne 80 bodov  

Pri riešení úloh môžu žiaci používať kalkulačky, nie však periodickú sústavu prvkov 

ani tabuľky. 

 

TEORETICKÉ ÚLOHY          

 

Úloha T1  Priemyselná výroba kyseliny sírovej (25 b) 

Kyselina sírová je chemikália s najväčšou produkciou na svete – ročne sa jej vyrobí 

viac než 200 miliónov ton! Keďže sa používa pri výrobe veľkého množstva 

chemických látok, nazýva sa aj krv chemického priemyslu. Vyrába sa z látky A, ktorá 

je odpadovým produktom pri spracovaní rúd – príkladom je reakcia sfaleritu B 

s kyslíkom, pri ktorej vzniká okrem látky A ešte oxid zinočnatý (reakcia 1). 

V súčasnosti sa na výrobu látky A používa najmä spaľovanie prvku C (reakcia 2). 

V ďalšom kroku sa látka A oxiduje vzduchom na látku D (reakcia 3) v prítomnosti 

oxidu vanadičného, ktorý umožňuje rýchlejší priebeh tejto reakcie. Látka D následne 

reaguje s látkou E, pričom vzniká kyselina sírová (reakcia 4). Tieto chemické 

premeny znázorňuje nasledovná schéma:  

 

 

a) Napíšte chemické názvy látok A, B, C, D a E. 

b) Napíšte rovnice chemických reakcií 1 – 4 spomínaných v texte.  

c)   Aká je funkcia oxidu vanadičného pri oxidácii látky A? 

a. dodáva teplo 

b. je to redukovadlo 

c. je to katalyzátor 

d. rozpúšťa reaktanty 



Látka A vzniká aj pri horení fosílnych palív. V tomto prípade je jej vznik nežiaduci, 

keďže ju nevieme zachytiť a využiť pri chemickej výrobe. Do ovzdušia sa dostáva 

ako súčasť výfukových plynov automobilov a exhalátov vznikajúcich pri vykurovaní, 

ale najmä pri výrobe elektrickej energie v tepelných elektrárňach. Keďže látka A je 

jedovatá a spôsobuje kyslé dažde, na jej odstránenie sa v tepelných elektrárňach 

používa odsírovacie zariadenie: v ňom sa mieša dym obsahujúci látku A so 

suspenziou hydroxidu vápenatého vo vode v prítomnosti kyslíka. Produktom ich 

vzájomnej reakcie je síran vápenatý a voda.  

d) Čo je to horenie? 

e) Ktoré nerastné suroviny sú zdrojom fosílnych palív? 

f)  Napíšte aspoň dve ďalšie látky, ktoré okrem látky A prispievajú k vzniku 

kyslých dažďov. 

g) Čo je to suspenzia? 

h) Aký je triviálny názov hydroxidu vápenatého a dihydrátu síranu vápenatého? 

i)  Napíšte rovnicu chemickej reakcie prebiehajúcej pri odsírení dymu z tepelných 

elektrární. 

 

Úloha T2 Chemik Samo opäť v laboratóriu (23 b) 

Chemik Samo navážil na hodinové sklíčka nasledovné látky: chlorid draselný (látka 

A), siričitan sodný (látka B), monohydrát síranu draselného (látka C), dekahydrát 

síranu sodného (látka D), dihydrát síranu vápenatého (látka E), heptahydrát síranu 

zinočnatého (látka F) a bezvodý síran meďnatý (látka G). Bohužiaľ si jednotlivé 

hodinové sklíčka zabudol označiť a chemikálie sa mu poplietli. Uskutočnil preto 

niekoľko pokusov. Hodinové sklíčka s látkami A – G si označil číslami 1 – 7. 

Pomôžete mu zistiť, aké chemikálie (látky A – G) má na jednotlivých hodinových 

sklíčkach (1 – 7)?  

 

Pokus 1: Do jednotlivých skúmaviek označených 1 až 7 dal malé množstvo látky 

z príslušného hodinového sklíčka. Potom do každej skúmavky pridal 2 ml vody 

a zmes pretrepal. V skúmavkách 1 až 5 vznikli bezfarebné roztoky, v skúmavke č. 6 

vznikol svetlomodrý roztok a v skúmavke č. 7 vznikla biela suspenzia.  

Pokus 2: Do skúmaviek 1 – 5 z predošlého pokusu Samo v digestore pridal 1 ml 

zriedeného roztoku kyseliny sírovej. Zo skúmavky č. 4 sa uvoľňoval štipľavo 



páchnuci plyn, ktorý zafarbil vlhký lakmusový papierik na červeno. V ostatných 

skúmavkách Samo nepozoroval žiadnu zmenu.  

Pokus 3: Do ďalších prázdnych čistých skúmaviek Samo dal malé množstvo látok 

z hodinových sklíčok č. 1, 2, 3 a 5. Látky rozpustil v 2 ml destilovanej vody a pridal 

roztok chloridu bárnatého. Vo všetkých skúmavkách okrem skúmavky 5 vznikla biela 

zrazenina.  

Pokus 4: S látkami na hodinových sklíčkach č. 1, 2 a 3 Samo uskutočnil plameňovú 

skúšku: látka č. 1 farbí plameň na fialovo, látka č. 2 plameň nefarbí a látka č. 3 farbí 

plameň na žlto.  

 

a) Všetky látky, ktoré Samo navážil, majú rovnakú farbu. Napíšte, akú.  

b) Napíšte, ktorá z látok A až G spôsobí po pridaní vody modré sfarbenie roztoku.    

c) Napíšte vzorec a názov plynu, ktorý sa uvoľňuje zo skúmavky č. 4 po pridaní 

roztoku kyseliny sírovej.  

d) Napíšte vzorec a názov aniónu, ktorý spôsobil vznik bielej zrazeniny 

v skúmavkách č. 1, 2 a 3.  

e) Napíšte chemické značky prvkov, ktorých zlúčeniny sú zodpovedné za sfarbenie 

plameňa na fialovo (látka č. 1) a na žlto (látka č. 2).  

f) Vyplňte tabuľku v odpoveďovom hárku: napíšte vzorce chemických látok A – G 

a určite, na ktorom hodinovom sklíčku (v ktorej skúmavke) 1 – 7 sa nachádzali.  

 

Úloha T3 Siričitany v ovocí (12 b) 

Oxid siričitý (E220) a siričitan sodný (E221) sa používajú ako konzervačné látky 

pri výrobe sušeného ovocia a vína, keďže zabraňujú rastu baktérií a plesní. Väčšine 

ľudí malé množstvo SO2 a siričitanov v potrave neprekáža, no u niektorých táto látka 

spôsobuje alergické reakcie alebo iné nepriaznivé účinky, ako napríklad bolesti 

hlavy. Maximálny povolený obsah siričitanu sodného v 1 kg sušeného ovocia je 

3500 mg.  

Chemik Samo má rád sušené hrozienka, chcel preto zistiť, koľko siričitanu 

sodného obsahujú. Z balíka hrozienok presne odvážil 20,0 g, pridal destilovanú vodu, 

zmes rozmixoval, prefiltroval, filtrát prelial do odmernej banky s objemom 100,0 cm3 

a banku doplnil destilovanou vodou po značku. Zo stanovením obsahu siričitanov 

v tomto roztoku mu pomohla kamarátka Barbora, ktorá zistila, že koncentrácia 



siričitanu sodného v roztoku v odmernej banke je 0,0036 mol/dm3. Molárna hmotnosť 

siričitanu sodného je 126,043 g/mol.  

 

a) Vypočítajte, koľko mg siričitanu sodného obsahuje roztok v odmernej banke.  

b) Vypočítajte hmotnostný zlomok siričitanu sodného v hrozienkach. 

Predpokladajte, že všetok siričitan sodný z hrozienok sa rozpustil vo vode 

a po filtrácii dostal do odmernej banky.  

c) Rozhodnite, či je obsah siričitanu sodného v hrozienkach vyšší alebo nižší 

ako maximálny povolený limit. Svoju odpoveď zdôvodnite výpočtom.  

d) Navrhnite, ako by ste doma znížili obsah siričitanov v hrozienkach pred ich 

konzumáciou.  

 

 

 

 



VIRTUÁLNA PRAKTICKÁ ÚLOHA      (20 b) 
  

Zistite hmotnosť jednotlivých zložiek v zmesi SiO2 + K2SO4 + CaCO3. 

Zloženie zmesi vyjadrite pomocou hmotnostných zlomkov jednotlivých zložiek.  

K dispozícii máte skúmadlá: roztok HCl, roztok NaOH a destilovanú vodu. 
       

Zistiť hmotnosť látok, ktoré tvoria trojzložkovú zmes je možné za predpokladu, že sa 

nám podarí vzájomne oddeliť a získať aspoň dve zložky. Postup oddeľovania látok  

zo zmesi sa volí na základe ich chemických vlastností. 

 

Najprv budeme zisťovať ako sa budú v jednotlivých skúmadlách správať čisté látky: 

SiO2, K2SO4 a CaCO3.  

 

Prvý obrázok znázorňuje, ako sa správajú jednotlivé zložky zmesi, keď k nim 

pridáme vodu. V skúmavke s K2SO4 po pridaní vody vznikol roztok, v ďalších 

skúmavkách ostali látky bez zmeny (nerozpustené). 

 

                 
 

Na ďalšom obrázku sú skúmavky po pridaní roztoku NaOH. V skúmavke s SiO2 

a CaCO3 nedôjde k žiadnej zmene, K2SO4 sa čiastočne rozpustí.  

                 

Nasledujúci obrázok znázorňuje, ako sa správajú jednotlivé zložky zmesi po pridaní 

roztoku HCl. V skúmavke s SiO2 nedôjde k žiadnej zmene, K2SO4 sa čiastočne 

rozpustí a v skúmavke s CaCO3 sa začnú búrlivo uvoľňovať bublinky a vzniká roztok.  

 

                 



 

V odpoveďovom hárku napíšte odpoveď na nasledovné otázky:  

 

a) Ktoré zložky zmesi sú nerozpustné vo vode?  

 

b) Ktoré zložky zmesi reagujú s roztokom HCl? Napíšte rovnice reakcií.  

 

c) Na základe zistených vlastností látok v nasledujúcom pracovnom postupe 

nahraďte písmená A – I za slová, ktoré opisujú pracovný postup, príp. chemické 

vzorce zložiek zmesi a skúmadiel tak, aby bolo možné pomocou uvedeného 

postupu určiť hmotnosti jednotlivých zložiek zmesi.   

 

Pomôcka: 

Písmená B, C, E a I označujú v pracovnom postupe laboratórne operácie. 

Písmená A a F označujú skúmadlo (v postupe budú použité len dve zo skúmadiel, 

ktoré sú k dispozícii). Písmená D, G, H označujú jednotlivé zložky zmesi.  

 

1. Najprv si odvážite prázdne hodinové sklíčko.  

 
 
2. Potom odvážite pripravenú zmes, ktorú tvoria látky SiO2, K2SO4 a CaCO3. 

 
 

3. Zmes presypete do kadičky, pridáte k nej 50 ml skúmadla (A) a dôkladne 

premiešate.  

 

4. Zostavíte si (B) aparatúru a uskutočníte deliacu metódu, ktorú nazývame (C). 

Roztok budete zachytávať do kadičky, nerozpustnú časť zmesi zachytíte na 

papieri. 

 



5. Nerozpustnú časť zmesi vysušíte a odvážite (na hodinovom sklíčku z bodu 1). 

 
 

6. Z roztoku (z bodu 4) získate látku (D) pomocou metódy, ktorú nazývame (E). 

 

7. Nerozpustenú časť zmesi (z bodu 5) prenesiete do kadičky a pridáte k nej 10 ml 

skúmadla (F). Zmes v kadičke opatrne premiešate, a počkáte, kým so 

skúmadlom zreaguje látka (G). Nezreagovaná časť zmesi je látka (H). 

 

8. Nezreagovanú časť zmesi z bodu 7 oddelíte pomocou deliacej metódy, ktorú 

nazývame (I). Biely prášok necháte vysušiť a odvážite ho (na hodinovom 

sklíčku z bodu 1).  

 
 

Na základe pracovného postupu a zistených hmotností určite, aká je v zmesi: 

d) hmotnosť SiO2 

e) hmotnosť K2SO4 

f) hmotnosť CaCO3 

 

g) Zloženie zmesi SiO2 + K2SO4 + CaCO3 vyjadrite pomocou hmotnostných zlomkov 

jednotlivých zložiek. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Autori: RNDr. Jana Chrappová, PhD. (vedúca autorského kolektívu),  

Mgr. Jela Nociarová (teoretické úlohy) 

RNDr. Jana Chrappová, PhD. (praktické úlohy) 

Recenzenti: RNDr. Marika Blaškovičová, Mgr. Ladislav Blaško 

Redakčná úprava: RNDr. Jana Chrappová, PhD. 

Slovenská komisia chemickej olympiády 

Vydal: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2021 

 
 


