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Školní kolo ChO kategorie D 2021/2022: Test – Zadání

Soutěžní číslo

TEORETICKÁ ČÁST

Úloha 1

60 BODŮ

Křížovka polska-français

10 bodů

V křížovce si procvičíte pojmy související s prvky a sloučeninami zemské kůry a atmosféry. Vyluštěním získáte jméno
a jedno z příjmení největší vědkyně, která žila na přelomu 19. a 20. století. Proč o ní můžeme prohlásit, že patří mezi
největší vědkyně? Patří mezi čtyři vědce, kteří obdrželi dvě Nobelovy ceny a zároveň je mezi nimi jedinou ženou.
Získala Nobelovu cenu za fyziku v roce 1903 a za chemii v roce 1911. Objevila prvky radium a polonium. Poznámka:
CH považujte za jedno písmeno.
1)

Doplňte do křížovky chybějící pojmy.
1. Složitá sloučenina s železem (konkrétně s Fe2+), která přenáší po těle kyslík.
2. Nejzastoupenější vzácný plyn v atmosféře.
3. Modrý minerál – oxid hlinitý, který se využívá jako drahý kámen
4. Štiplavě páchnoucí sloučenina vodíku a dusíku.
5. Prvek, který dal název historickému období.
6. Proces, kdy oxid uhličitý přechází z pevného skupenství na plynné.
7. Název pro pevný oxid uhličitý (dvě slova bez mezery).
8. Proces samovolné oxidace železa.
9. Tekutý dusík se v medicíně využívá například k vymrazování (vypalování) …..
10. Zušlechtěné železo, používá se např. na výrobu nosných konstrukcí staveb.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
body:
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2)

Soutěžní číslo

Napište tajenku a doplňte, z jaké země daná osobnost pocházela.

Tajenka:
Země původu:
body:

Úloha 2

Hra na pravdu 5:5

9 bodů

O atmosféře i litosféře znáte už spoustu zajímavostí. V této úloze si ověříte, zda si je pamatujete správně, a nebo
bude třeba před postupem do okresního kola ještě Vaše znalosti zlepšit. Ve Hře na pravdu posuďte 10 uvedených
tvrzení. Jak název napovídá, jsou uvedena v poměru 5:5. Pokud označíte tvrzení za nepravdivé, tak ho opravte. Při
opravách nepoužívejte negaci (místo je – není), ale zaměňte chybná slova, aby tvrzení bylo pravdivé.
1)

Vyhodnoťte pravdivost tvrzení. Chybná opravte dle pokynů v zadání.
1) Kyslík má široké uplatnění v průmyslu, při sváření kovů nebo v lékařství.
2) Vápník se využívá zejména při výrobě solárních článků, polovodičových součástek nebo polymerů.
3) Zemská kůra se skládá z kyslíku a křemíku (nekovy), hliníku, železa a vápníku (kovy).
4) Při nedokonalém hoření organických látek vzniká zejména CO, někdy mohou vznikat i saze.
5) Zkujňování surového železa je proces, kdy se odstraňuje uhlík a další prvky.
6) S rostoucí nadmořskou výškou klesá tlak.
7) Z celkového objemu vzduchu je 78 % dusíku, 21 % kyslíku a 1 % jiných plynných látek.
8) K uhašení požáru lze použít oxid uhelnatý.
9) Voda se vyskytuje v atmosféře pouze ve dvou skupenstvích – jako pára a kapičky.
10) Teplotní inverze znamená, že na horách je nižší teplota než v nížinách.

body:
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Úloha 3

Soutěžní číslo

Pavouk dusivý

14 bodů

Každý správný chemik umí zapisovat chemické rovnice a vyčíslovat je. Níže máte uvedených 10 látek, které jsou
v pěti různých reakcích reaktanty nebo produkty. Velkým pomocníkem Vám může být i použití PSP.
Prvek A je nejzastoupenější látka ve vzduchu a patří mezi biogenní prvky. Když reaguje s nejlehčím plynem B, vzniká
sloučenina C nepříjemného zápachu (reakce 1). Za průmyslové provedení této reakce dostali pánové Haber a
Bosch v roce 1931 Nobelovu cenu. Sloučenina C reaguje s druhým nejzastoupenějším prvkem v zemské atmosféře D
různě, podle toho, zda je reakce katalyzována platinou či nikoliv. Při katalyzované reakci (reakce 2) vzniká
sloučenina E ("oxid" nejlehčího prvku s molární hmotností 18 g/mol) a látka F (bezbarvý oxid prvku A, který vzniká
také reakcí mědi a zředěné kyseliny dusičné; skládá se ze dvou atomů). Při nekatalyzované reakci vznikne látka A a
E (reakce 3). Látka C reaguje s bezkyslíkatou kyselinou G, která se nachází v žaludku, za vzniku amonné soli H
(reakce 4). H se používá v lékořicových bonbonech, známé jsou například skandinávské salmiakki. Poslední reakcí
připravíme látku A, E a červenooranžový kov I (reakce 5). Jako reaktanty jsme použili sloučeninu C a J (oxid
červenooranžového kovu v oxidačním stavu +II).
1)

Napište vzorce a systematické názvy látek A–J.

Látka A: Vzorec:

Systematický název:

Látka B: Vzorec:

Systematický název:

Látka C: Vzorec:

Systematický název:

Látka D: Vzorec:

Systematický název:

Látka E: Vzorec:

Systematický název:

Látka F: Vzorec:

Systematický název:

Látka G: Vzorec:

Systematický název:

Látka H: Vzorec:

Systematický název:

Látka I: Vzorec:

Systematický název:

Látka J: Vzorec:

Systematický název:
body:
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2)

Soutěžní číslo

Zapište rovnicí a vyčíslete reakce 1–5.

Reakce 1:
Reakce 2:
Reakce 3:
Reakce 4:
Reakce 5:
body:
3)

Podle čeho dostal pavouk své „druhové jméno“?

body:

Úloha 4

Kovy a polokovy litosféry II – aluminium

13 bodů

Hliník je šedý lehký kov, který je velmi dobrým vodičem elektrického proudu. Využívá se zejména v různých slitinách
nebo v elektrotechnice. Jeho sloučeniny tvořírůzné drahé kameny – např. červený rubín nebo modrý safír. V přírodě
se hliník vyskytuje zejména jako dihydrát oxidu hlinitého (bauxit), hexafluoridohlinitan sodný (Na 3AlF6, kryolit) nebo
oxid hlinitý (korund). Hliník se vyrábí elektrolýzou taveniny bauxitu za přítomnosti kryolitu (ten se ale reakce přímo
neúčastní, snižuje teplotu tání směsi). Při této tavné elektrolýze vzniká hliník a kyslík.
1)

Vypočítejte procentuální zastoupení hliníku v jednotlivých rudách a seřaďte je sestupně podle
zastoupení hliníku.

Výpočty:

Seřazení:
body:
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2)

Soutěžní číslo

Zapište chemickou rovnici tavné elektrolýzy oxidu hlinitého (forma bez H2O). Rovnici vyčíslete a
vyznačte, který prvek se oxiduje a který se redukuje (nebo napište poloreakce oxidace a redukce).

Rovnice:

Oxidující se prvek:
Redukující se prvek:

body:
3)

Spočítejte, kolik kg hliníku vznikne, pokud zpracujete 15 kg oxidu hlinitého, která obsahuje 30 %
hlušiny.

Výpočet:

Odpověď:
body:
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Úloha 5

Soutěžní číslo

Vzdušná tabulka

13 bodů

V domácím kole jste pracovali s prvky zemské kůry. Nyní je na čase vzlétnou výše k oblakům a podívat se na prvky a
sloučeniny atmosféry. Ale nepoletíme příliš vysoko – zůstaneme v troposféře. Prostudujte si tabulku a zodpovězte
otázky.
Vlastnost
Hustota [kg/m3]
Teplota tání [°C]
Teplota varu [°C]
Teplota sublimace [°C]
1)

Neon
0,9
– 248
– 246
–

Dusík
1,3
– 210
– 196
–

Kyslík
1,4
– 219
– 183
–

Argon
1,8
– 189
– 186
–

Oxid uhličitý
2,0
–
–
– 79 °C

Jaké skupenství budou mít jednotlivé látky při teplotě −200 °C?

Neon:
Dusík:
Kyslík:
Argon:
Oxid uhličitý:
body:
2)

Jaký je největší teplotní rozsah (interval), kdy bude maximum z uvedených prvků kapalných?

body:
3)

Při jaké teplotě bude zároveň aspoň jedna látka pevná, aspoň jedna kapalná a aspoň jedna plynná?

body:
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4)

Soutěžní číslo

Spočítejte, kolikrát bude koule o poloměru 10 cm naplněná argonem těžší než naplněná neonem
(hmotnost obalu koulí zanedbejte).

Výpočty:

Odpověď:
body:
5)

Vypočti, kolik gramů oxidu uhličitého spotřebují rostliny za jeden den ve skleníku o rozměrech 1 × 2 m.
Průměrná hodinová spotřeba CO2 je u rostlin je 3,3 dm3/m2 plochy skleníku. Rostliny spotřebovávají CO2
po celý den. Uvažujte VM = 22,4 dm3/mol.

Výpočet:

Odpověď:
body:
6)

Podle čeho jsou látky v tabulce seřazeny?

body:
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