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Zadání kontrolního testu školního kola ChO kat. A a E

Úloha 1

Reakce kovů s kyselinami

14 bodů

V domácím kole jste měli nastudovat, jak reagují vybrané kovy (Pb, Zn, Fe, Al, Cu, Ag, Hg, Sn)
s různými minerálními kyselinami. V níže uvedeném schématu jsou popsány reakce pěti neznámých kovů A–E s vybranými kyselinami za laboratorní teploty.
A + konc. 3HCl  ACl3 + H2
A + zřed. HNO3  nereaguje
A + konc. HNO3  nereaguje
B + HCl  nereaguje
B + zřed. H2SO4  nereaguje
3B + zřed. 8HNO3  3B(NO3)2 + 2NO + 4H2O
C + HCl  nereaguje
C + konc. 4HNO3  C(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
C + konc. 2H2SO4  CSO4 + SO2 + 2H2O
D + 2HCl  DCl2 + H2
D + zřed. H2SO4  DSO4 + H2
D + konc. H2SO4  nereaguje
E + 2HCl  ECl2 + H2
2E + zřed. H2SO4  ESO4 + H2
2E + konc. 2H2SO4  ESO4 + SO2 + 2H2O
1.

Na základě výše uvedeného schématu a následujících doplňujících informací identifikujte kovy
A–E. Produkty pouze dvou kovů B a D jsou zbarveny. Kov E se ve svých sloučeninách vyskytuje výhradně v oxidačním čísle +II.

2.

Jak se říká jevu, kdy se povrch kovu v přítomnosti kyseliny s oxidačními vlastnostmi pokryje
vrstvičkou většinou oxidu nebo bezvodé soli, která jej chrání před další reakcí s kyselinou a
způsobuje, že dále již nereaguje?

3.

Napište, jakou barvu mají produkty obsahující kationty kovu B a kovu D.

4.

Jak se triviálně nazývá sloučenina DSO4·7H2O?.

Úloha 2

Kovové stromy – „Jupiterův strom“

V této úloze budeme pokračovat v přípravě dalšího kovového stromu, který
nese název Jupiterův. Pro jeho přípravu budeme potřebovat roztok chloridu
cínatého v 10% roztoku ethanolu a granulku zinku. Granulka zinku se ponoří
(může být zavěšená na niti) do roztoku chloridu cínatého a po několika hodinách až dnech dojde k vyloučení Jupiterova kovu ve formě dobře vyvinutých
krystalů připomínajících kovový strom.
1.

Na základě analogie se školním kolem napište, který kov byl alchymisty nazýván
Jupiterův?

2.

Napište vyčíslenou rovnici popisující probíhající reakci.

3.

Napište příklady dvou kovů, které byste mohli použít místo zinku.
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4.

Na přípravu Jupiterova stromu byla použita granule zinku o hmotnosti 5,00 g. Vypočítejte, kolik % hmotnosti granule zinku zreagovalo, pokud víte, že hmotnost Jupiterova stromu na konci
reakce činila 6,45 g a výsledný strom obsahoval Jupiterův kov a zinek v hmotnostním poměru
1:1. Molární hmotnosti příslušných kovů, na základě jejich správné identifikace, dohledejte
v periodické tabulce prvků.

Úloha 3

Vytěsňování kovů z roztoku

13 bodů

Pro zdárné vyřešení následující úlohy bude zapotřebí využít znalost Beketovovy řady napětí kovů,
se kterou jste se seznámili ve školním kole.

1.

Kov v kruhu byl postupně ponořen do vodných roztoků solí napsaných vedle šipek. Na základě
znalosti Beketovovy řady napětí kovů napište, se kterými roztoky reakce probíhala a se kterými
ne.

2.

Reakce, které probíhaly, popište vyčíslenými chemickými rovnicemi (uvažujte vznik produktů
obsahujících Fe v oxidačním stavu +II).

3.

Vyjmenujte kovy, které se ve svých sloučeninách běžně vyskytují i v jiných oxidačních číslech
než jak je uvedeno v jejich sloučeninách nad/vedle šipek a napište, která oxidační čísla to jsou
(oxidační číslo nula neberte v úvahu).

Úloha 4

Galvanický článek

10 bodů

Elektroda Mg2+/Mg Al3+/Al Zn2+/Zn Fe2+/Fe Pb2+/Pb H+/H2 Cu2+/Cu Ag+/Ag Au3+/Au
E° (V)

- 2,36 - 1,67 - 0,76 - 0,44 - 0,13 0,00 V 0,34

0,80

1,52

Sestavte galvanický článek ze dvou poločlánků. K dispozici máte poločlánek Zn/ZnSO4, elektrody
z Al, Pb a Ag a roztoky těchto solí: NaNO3, FeSO4, MgSO4, CuSO4, Pb(NO3)2.
1.

Sestavte galvanický článek s poločlánkem Zn/ZnSO4 a další vhodnou elektrodou, vytvořte
schematický zápis tohoto článku.

2.

Zapište dílčí redoxní reakce včetně skupenství a určete polaritu elektrod u obou použitých poločlánků.

3.

Vypočítejte napětí sestaveného galvanického článku.
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Úloha 5

12 bodů

Redoxní rovnice

Vyčíslete následující redoxní rovnice a napište také dílčí poloreakce vyjadřující oxidaci a redukci.
1.

Fe3O4 + C  Fe + CO

2.

Zn + HNO3  Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

3.

Pb3O4 + H2  Pb + H2O

4.

V jakém oxidačním čísle/číslech vystupuje železo v Fe3O4 a olovo v Pb3O4?
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Reakce kovů s kyselinami

Úloha 1
1.

14 bodů

A = Al, B = Cu, C = Hg, D = Fe, E = Zn
každé správné přiřazení za 2 body, celkem 10 bodů

2.

Pasivace.
správná odpověď 1 bod

3.
4.

DCl2 = FeCl2 a DSO4 = FeSO4 – barva zelená (nebo spíš světle zelená)
B(NO3)2 = Cu(NO3)2 – barva modrá (nebo světle/tmavě modrá)
každá správná odpověď za 1 bod, celkem 2 body

5.

DSO4·7H2O = FeSO4·7H2O – zelená skalice

Úloha 2

správná odpověď 1 bod

Kovové stromy – „Jupiterův strom“

11 bodů

1. Jupiterovým kovem je vyloučený cín.
správná odpověď 1 bod, celkem 1 bod
2. Zn + SnCl2  ZnCl2 + Sn
správná rovnice 1 bod, celkem 1 bod
3. Místo zinku lze použít všechny kovy, které leží v řadě napětí kovů nalevo od cínu a nereagují
s vodou, např. Al, Mg, Fe, Mn, Cd aj.
správný kov za 1 bod, celkem 2 body
4. Celková hmotnost Jupiterova stromu (mstrom) = hmotnost nezreagovaného zinku (mZn-ne) +
hmotnost vyloučeného cínu (mSn).
1 bod
Dále ze zadání plyne:

mZn  ne 1
 tj. mZnne  mSn
mSn
1

1 bod

Dosazením do první rovnice lze vypočítat hmotnost nezreagovaného zinku:
mstrom  mZn ne  mSn  2  mZn ne

mZn  ne 

mstrom 6, 45

 3, 22 g
2
2

1 bod

Hmotnost zreagovaného zinku (mZn-ano) se potom vypočítá jako rozdíl zinku na začátku reake
(m0) a nezreagovaného zinku (mZn-ne):
mZnano  m0  mZn ne  5, 00  3, 22  1, 78 g ,

2 body

která se vyjádří v procentech:
mZn ano 1, 78

 0,356 tj. 35,6 %
m0
5, 00

Při vzniku 6,45 g Jupiterova stromu z 5,00 g zinku zreagovalo pouze 35,6% zinku.

2 body

i za jiný logicky správný výpočet lze uznat max. počet bodů, správný výpočet celkem 7 bodů
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Vytěsňování kovů z roztoku

Úloha 3

13 bodů

1. Nereaguje: AlCl3, ZnCl2 a MgCl2
Reaguje : SnCl2, PbCl2, CuCl2, HgCl2 a AgNO3
za každou správnou odpověď 0,5 bodu, celkem 4 body
2. Fe
Fe
Fe
Fe
Fe

+
+
+
+
+

SnCl2  FeCl2 + Sn
PbCl2  FeCl2 + Pb
CuCl2  FeCl2 + Cu
HgCl2  FeCl2 + Hg
2AgNO3  Fe(NO3)2 + 2Ag

každá správná rovnice za 1 bod, celkem 5 bodů

3. V jiných běžných oxidačních číslech, než co jsou uvedena ve schématu, se vyskytují Sn, Cu, Hg
a Pb a to v SnIV, CuI, HgI a PbIV.
každý správný kov ve správném oxidačním čísle za 1 bod, celkem 4 body

Úloha 4

Galvanický článek

10 bodů

1. článek lze sestavit pouze s použitím Pb a roztoku Pb(NO3)2.
schématický zápis galvanického článku 1:
(–) Zn/Zn2+// Pb2+/Pb (+)
správně vybraný kov a sůl 2 body, správné schéma 2 body, celkem 4 body
2. anoda (oxidace):
katoda (redukce):

Zn(s)  Zn2+(aq) + 2e‒
Pb2+(aq) + 2e‒  Pb (s)

3. Eo (katoda) – Eo(anoda) = –0,13 – (– 0,76) = 0,63 V
Úloha 5

záporná elektroda (–)
kladná elektroda (+)
správná odpověď za 2 body, celkem 4 body
správný výpočet 2 body
12 bodů

Redoxní rovnice

1. Fe3O4 + 4 C  3 Fe + 4 CO
ox.: C0  CII + 2e
red.: Fe2III + 6e‒  2Fe0
red.: FeII + 2e‒  Fe0
2. 4 Zn + 10 HNO3  4 Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3 H2O
ox.: Zn0  ZnII + 2e‒
red.: NV + 8e‒  N–III
3. Pb3O4 +
ox.:
red.:
red.:

4 H2  3 Pb + 4 H2O
H20  2 HI + 2e‒
PbIV + 4e‒  Pb0
Pb2II + 4e‒  2 Pb0
správně vyčíslená rovnice za 2 body, správná poloreakce za 0.5 bodu, celkem 10 bodů

4. Železo vystupuje v oxidačních číslech +II a +III (FeIIFeIII2O4), olovo v oxidačních číslech +II a
+IV (Pb2IIPbIVO4).
správná odpověď 1 bod, celkem 2 body
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