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ANORGANICKÁ CHEMIE   30 BODŮ 
 

Úloha 1  Sloučeniny vápníku kolem nás 13 bodů 

Asi každý z vás někdy navštívil krasové jeskyně s nádhernou krápníkovou výzdobou. Vznik kraso-

vých jevů je důsledkem některých chemických přeměn sloučenin vápníku. Chemické přeměny (ně-

kdy podobné chemické podstaty) jsou také za obrovským významem sloučenin vápníku ve staveb-

nictví. Vápník je také významným biogenním prvkem a poměrně nutně jej potřebujeme přijímat 

v potravě.  

1) Nepochybně jste se setkali v učebnicích s rovnicí, která popisuje vznik krasových jevů. Na-

psat ji je příliš jednoduché (proto ji psát nemusíte). Mnohem důležitější je celý proces 

správně chápat. Pokuste se zodpovědět následující otázky: 

a) Kterou sloučeninou je tvořena hmota krápníku? 

b) V mnoha jeskynních systémech představuje značné riziko zvýšené množství oxidu 

uhličitého. Odkud se tento plyn v jeskyních bere? 

c) Která sloučenina je rozpustnější ve vodě – CaCO3 nebo Ca(HCO3)2? 

2) Předpokládejte, že do jeskyně přitéká voda s obsahem Ca
2+

 2 mmol dm
–3

 rychlostí 1 ml za 

minutu. Vypočtěte dobu potřebnou ke vzniku 1 g vápence (CaCO3) za předpokladu, že se 

vylučuje pouze 1 % vápníku obsaženého v roztoku přitékajícího do jeskyně. 

3) Popište rovnicemi následující děje významné ve stavebnictví: 

a) Výroba páleného vápna. 

b) Tuhnutí vápenné malty. 

c) Tuhnutí sádry. 

4) Šumivé tablety „Calcium 500 mg“ s citrónovou příchutí obsahují jako účinnou látku uhliči-

tan vápenatý. Vypočtěte hmotnost uhličitanu vápenatého v jedné tabletě za předpokladu, že 

tableta opravdu obsahuje 500 mg vápníku. 

Úloha 2  Sodné zásady 10 bodů 

Uhličitan sodný a hydroxid sodný jsou jako silné a relativně levné zásady široce využívány 

v průmyslu, v laboratoři i v domácnosti.  

1) Popište rovnicemi následující průmyslové výroby nebo laboratorní přípravy: 

a) Hydrogensiřičitan sodný se vyrábí zaváděním oxidu siřičitého do roztoku Na2CO3. 

b) První krokem výroby vodního skla (alkalický roztok křemičitanu sodného) je tavení 

písku (SiO2) s uhličitanem sodným. 

c) Zaváděním chloru do chladného roztoku hydroxidu sodného se vyrábí chlornan 

sodný. 

d) Tzv. alkalickým oxidačním tavením Fe2O3 ve směsi NaOH a NaNO3 se připravuje 

železan sodný.  

2) Sodu lze výhodně využít k odstranění tvrdosti vody. Napište iontové rovnice reakcí, které 

proběhnou při přidání roztoku Na2CO3 do tvrdé vody (předpokládejte, že tvrdost je způso-

bena vápenatými a hořečnatými ionty).  

3) Vysvětlete, proč je jedlá soda NaHCO3 méně zásaditá než soda prací Na2CO3 (a dá se tedy 

požívat). 
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4) Transformace jedlé sody na sodu prací je součástí výroby sody Solvayovým způsobem. 

Dokázali byste ale navrhnout obrácený postup, jak ze sody prací připravit sodu jedlou? 

Napište rovnici navrženého postupu. 

Úloha 3  Analýza hydridové odokujovací lázně 7 bodů 

Analýza obsahu hydridu v hydridové odokujovací lázni (směs NaH a NaOH) byla provedena násle-

dujícím způsobem. Vzorek obsahu lázně o hmotnosti 1,254 g byl vnesen do nadbytku vody a speci-

ální plynoměrnou byretou bylo zjištěno, že objem plynu uvolněného reakcí je 25,4 cm
3
 (při teplotě 

okolí 23 °C a atmosférickém tlaku 99 kPa). 

1. Napište rovnici probíhající reakce. 

2. Vypočtěte látkové množství uvolněného plynu. 

3. Vypočtěte látkové množství hydridu sodného ve vzorku. 

4. Určete obsah hydridu sodného v odokujovací lázni v hm. %. 
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ORGANICKÁ CHEMIE 30 BODŮ 
 

Úloha 1  Židličky 8 bodů 

1. Existuje celá řada konstitučních isomerů se sumárním vzorcem C8H14. Čtyři z nich, látky A-

D, jsou uvedeny níže. Napište jejich názvy. 

 

2. Látka D reaguje s vodíkem za vzniku sloučeniny E. Doplňte do schématu vzorec látky E a 

podmínky, za kterých reakce probíhá. Neuvažujte stereochemii. 

 

3. 1,3-dimethylcyklohexan F může tvořit několik stereoisomerů. Podívejte se na vzorce F1-F4 

a určete, které dvojice vzorců představují: 

a) cis-isomery; 

b) trans-isomery; 

c) stejnou látku. 

 

4. Trans-1,2-dimethylcyklohexan je bezbarvá kapalina s bodem varu 123 ºC, která může zau-

jímat dvě různé židličkové konformace. Nakreslete obě tyto konformace. Činí-li vám kres-

lení židličkových konformací potíže, můžete použít tento vzor. 

 

Určete, která z židličkových konformací trans-1,2-dimethylcyklohexanu bude za laboratorní 

teploty převažovat. Svou odpověď zdůvodněte. 

5. Pod názvem trans-1,2-dimethylcyklohexan se skrývá několik stereoisomerů. Kolik jich je? 

Nakreslete jejich struktury. 

6. Také cis-1,2-dimethylcyklohexan je bezbarvá kapalina. Nakreslete jeho vzorec a označte 

všechna stereogenní centra. 
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Úloha 2  Diels a Alder 9 bodů 

1. Jednou z možností, jak připravit z acyklických výchozích látek cyklický produkt, je Dielso-

va-Alderova reakce. Však byli také němečtí chemici Otto Diels a Kurt Alder za objev a stu-

dium této reakce vyznamenáni Nobelovou cenou. Dielsova-Alderova reakce patří mezi tzv. 

[4+2] cykloadice, při které reaguje dien s tzv. dienofilem. Ovšem není dien jako dien. Z ná-

sledujících struktur dienů vyberte ty, které mohou být použity jako výchozí látky pro 

Dielsovu-Alderovu reakci. 

 

2. U každého z dienů, které pro Dielsovu-Alderovu reakci nelze použít, zdůvodněte proč. 

3. Jedním z běžně používaných dienofilů je methyl-akrylát. Nakreslete produkt Dielsovy-

Alderovy reakce methyl-akrylátu s buta-1,3-dienem. 

 

4. Některé sloučeniny mohou v Dielsově-Alderově reakci vystupovat jako dieny i jako dieno-

fily. Může to vést k tomu, že tyto sloučeniny reagují "samy se sebou," a vznikají tak jejich 

dimery. Takové chování je typické pro cyklopenta-1,3-dien (C5H6). Nakreslete vzorec dime-

ru cyklopenta-1,3-dienu (C10H12). 

5. Dielsova-Alderova reakce ale může proběhnout i v rámci jedné molekuly, t.j. intramoleku-

lárně. Nakreslete produkt B, je-li výchozí látkou následující sloučenina A. Jaká je struktura 

látky C získané ozonolýzou produktu B? 
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Úloha 3  Velké schéma 13 bodů 

1. V následujícím schématu doplňte produkty reakcí B-F a reakční podmínky a a b. Neuvažujte 

stereochemii. 

 

2. Napište název výchozí sloučeniny A. 

3. Jak se jmenuje pravidlo, podle něhož lze určit regioselektivitu reakce látky A s bromovodí-

kem? 

4. Vezmeme-li v úvahu i stereoselektivitu uvedených reakcí, je zřejmé, že některé z produktů B-

F vznikají jako racemáty. O které produkty se jedná? Nakreslete vzorce obou enantiomerů u 

těchto produktů. 

5. Označte, které stereoisomery produktu G vnikají při reakci. 

 

6. Nakreslete vzorec produktu, který by vznikal, probíhala by-li reakce s manganistanem drasel-

ným za snížené teploty. Neuvažujte stereochemii. 
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ANORGANICKÁ CHEMIE 30 BODŮ 
 

Úloha 1  Sloučeniny vápníku kolem nás 13 bodů 

1.  

a) Krápníky jsou tvořeny CaCO3 (převážně). za správnou odpověď 1 bod 

b) CO2 vzniká při „růstu“ krápníků reakcí Ca(HCO3)2 ⎯→ CaCO3 + H2O + CO2. V uzavřené 

jeskyni se postupně tedy může hromadit. 

za správnou odpověď 1 bod 

c) Rozpustnější je Ca(HCO3)2. za správnou odpověď 1 bod 

2. Látkové množství CaCO3 v 1 g vápence je: 

n(CaCO3) = m(CaCO3) / M(CaCO3) 

n(CaCO3) = 1 g / (100,1 g/mol) = 0,01 mol 

Ze stechiometrie vyplývá, že 

n(CaCO3) / n(Ca
2+

) = 1 

a potřebné látkové množství Ca
2+

 je tedy 

n1(Ca
2+

) = n(CaCO3) = 0,01 mol 

„Účinnost“ procesu vzniku krápníku je ale pouze 1%, proto bude potřeba 100 x více Ca
2+

 

v přitékající vodě, tedy  

n2(Ca
2+

) = 1 mol 

Z látkového množství rozpuštěné látky a koncentrace roztoku lze spočítat objem roztoku: 

V(roztok) = n2(Ca
2+

) / c(Ca
2+

) 

V(roztok) = 1 mol / (0,002 mol dm
–3

) = 500 dm
3
 

K růstu 1 g krápníkové hmoty je tedy třeba, aby jeskyní proteklo 500 dm
3
 vody. Při průtoku 1 

ml/min to představuje dobu: 

t = 500 dm
3
 / (0,001 dm

3
/min) = 500000 min = 8333 hod = 347 dní  

Za daných podmínek se vyloučí 1 g vápence za 347 dní (asi 1 rok). 

za správný výsledek (při jakémkoliv správném postupu) 4 body 

3.   

a) CaCO3 ⎯→ CaO + CO2 

b) Ca(OH)2 + CO2 ⎯→ CaCO3 + H2O 

c) 2 CaSO4.½H2O + 3 H2O ⎯→ 2 CaSO4.2H2O 

za každou rovnici 1 bod, celkem 3 body 

4. Látkové množství vápníku v jedné tabletě je 

n(Ca) = m(Ca) / M(Ca) 

n(Ca) = 0,5 g / (40,08 g/mol) = 0,0125 mol 

Tableta tedy musí obsahovat stejné látkové množství CaCO3: 

n(CaCO3) = n(Ca) = 0,0125 mol 

Hmotnost CaCO3 je pak 

m(CaCO3) = n(CaCO3) × M(CaCO3) 

m(CaCO3) = 0,0125 mol × 100,1 g/mol = 1,251 g 

Tableta musí obsahovat 1,251 g CaCO3. 

za správný výsledek (při jakémkoliv správném postupu) 3 body 
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Úloha 2  Sodné zásady 10 bodů 

1.  

a) 2 SO2 + Na2CO3 + H2O ⎯→ 2 NaHSO3 + CO2 

b) SiO2 + Na2CO3 ⎯→ Na2SiO3 + CO2 

c) Cl2 + 2 NaOH ⎯→ NaClO + NaCl + H2O 

d) Fe2O3 + 3 NaNO3 + 4 NaOH ⎯→ 2 Na2FeO4 + 3 NaNO2 + 2 H2O 

za první tři rovnice po 1 bodu, za poslední rovnici 2 body, celkem 5 bodů 

2. Ca
2+

 + CO3
2–

 ⎯→ CaCO3(s) 

Mg
2+

 + CO3
2–

 ⎯→ MgCO3(s)   za každou rovnici 0,5 bodu, celkem 1 bod 

3. Zásaditost je dána anionty. Anion je tím méně zásaditý, čím silnější je jeho konjugovaná kyseli-

na. Protože H2CO3 (kyselina konjugovaná k HCO3
–
) je nepochybně silnější kyselinou než 

HCO3
–
 (kyselina konjugovaná k CO3

2–
), jsou hydrogenuhličitany slabšími zásadami než uhliči-

tany. 

za vysvětlení 2 body 

4. Hydrogenuhličitany lze získat okyselením uhličitanů, tedy např.: 

CO3
2–

 + H
+
 ⎯→ HCO3

–
 

Na2CO3 + CO2 + H2O ⎯→ 2 NaHCO3 (analogie rozpouštění vápence při krasových jevech) 

Na2CO3 + HCl ⎯→ NaHCO3 + NaCl 

za správnou odpověď 2 body 

Úloha 3  Analýza hydridové odokujovací lázně 7 bodů 

1. NaH + H2O ⎯→ NaOH + H2 

za rovnici 1 bod. 

2. Uvolněným plynem je vodík, jeho látkové množství vypočteme ze stavové rovnice: 

n(H2) = (p × V) / (R × T) 

n(H2) = (99000 Pa × 25,4 × 10
–6

 m
3
) / (8,314 Pa m

3
 K

–1
 mol

–1
 × (23 + 273,15) K) =  

= 0,00102 mol 

Látkové množství uvolněného plynu je 1,02 mmol. 

za správný výsledek (při jakémkoliv správném postupu) 3 body. 

3. Podle stechiometrie reakce (viz bod 1) je látkové množství NaH ve vzorku stejné jako látkové 

množství uvolněného vodíku: 

n(NaH) = n(H2) = 1,02 mmol 

za správnou odpověď 1 bod. 

4. Nejprve vypočteme hmotnost NaH: 

m(NaH) = n(NaH) × M(NaH) 

m(NaH) = 0,00102 mol × 24,0 g/mol = 0,0245 g 

Procentuální obsah NaH v lázni pak je: 

w(NaH) = m(NaH) / m(vzorek) 

w(NaH) = 0,0245 g / 1,254 g = 0,0195  

Obsah NaH v lázni je 1,95 hm. %. 

za správný výsledek (při jakémkoliv správném postupu) 2 body.  
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ORGANICKÁ CHEMIE 30 BODŮ 
 

Úloha 1  Židličky 8 bodů 

1. A: 1,6-dimethylcyklohexen; B: 3,6-dimethylcyklohexen; C: 1,3-dimethylcyklohexen; 

D: 1,2-dimethylcyklohexen. 

 0,4 bodu za každý název, celkem 1,6 bodu 

2.  

 
0,5 bodu za látku E, 0,5 bodu za reakční podmínky, jako katalyzátor lze uznat i další hete-

rogenní katalyzátory jako Pd, Ni..., celkem 1 bod 

3. a) cis-isomery: F2, F4; b) trans-isomery: F1, F3; c) stejná látka: F2, F4. 

0,4 bodu za každou dvojici, celkem 1,2 bodu 

4.  

 

Převažovat bude konformace, kde jsou obě methylové skupiny v ekvatoriální poloze (B), pro-

tože jsou-li methylové skupiny v axiální poloze, dochází k 1,3-diaxiální interakci (a tím souvi-

sejícímu sterickému bránění) s vodíkovými atomy, což je energeticky nevýhodné. 

0,5 bodu za každý vzorec, 0,5 bodu za určení převažující konformace, 1 bod za zdůvodnění, cel-

kem 2,5 bodu 

5. Existují dva stereoisomery (enantiomery) trans-1,2-dimethylcyklohexanu. 

 

0,5 bodu za určení počtu isomerů, 0,2 bodu za každou strukturu, celkem 0,9 bodu 

6.  

 

0,4 bodu za strukturu, 0,4 bodu za označení stereogenních center, 0,8 bodu 
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Úloha 2  Diels a Alder 9 bodů 

1. Pro Dielsovu-Alderovu reakci mohou být použity tyto dieny: A, B, G, H. 

0,5 bodu za dien, celkem 2 body 

2. C: jedná se o dien s kumulovanými dvojnými vazbami. 

D: jedná se o dien s izolovanými dvojnými vazbami. 

E: dvojné vazby nemohou zaujmout s-cis konformaci. 

F: jedná se o dien s izolovanými dvojnými vazbami. 

0,5 bodu za dien, celkem 2 body 

3.  

 1 bod 

4.  

 2 body 

5.  

  

1 bod za každou strukturu, celkem 2 body 

Úloha 3  Velké schéma 13 bodů 

1.  

 
1 bod za každou strukturu nebo podmínky, celkem 7 bodů 

2. 1-methylcyklopenten (případně 1-methylcyklopent-1-en).  0,5 bodu 

3. Markovnikovo pravidlo.  0,5 bodu 
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4.  

 

1 bod za každou dvojici enantiomery, celkem 3 body 

5. Při reakci vznikají isomery G1 a G3.  1 bod 

6.  

 1 bod 


