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Soutěžní číslo

TEORETICKÁ ČÁST

Úloha 1

60 BODŮ

Země a s-prvky

15 bodů

V první desítce nejzastoupenějších prvků v zemské kůře se nachází rovnou 4 s-prvky (nepočítejme vodík, který je zde
9. nejzastoupenějším prvkem). Navzdory tomu se tyto prvky nevyskytují na Zemi ve své elementární podobě, ale
v minerálech či rozpuštěné v mořské vodě. Přítomnost mnohých těchto prvků v půdě je vyloženě důležitá, a tak se
často používají hnojiva obsahující zmiňované chemické prvky. Zastoupení těchto prvků v lidském těle je pak
nezbytné pro správnou činnost organismu.
1)

Do následující tabulky doplňte názvy zmiňovaných chemických prvků:

Absolutní pořadí zastoupení
v zemské kůře

Název prvku

Procentuální zastoupení

5.

3,6

6.

2,8

7.

2,6

8.

2,1
body:

2)

Proč se tyto chemické prvky nevyskytují v přírodě ve své elementární podobě, ale pouze ve sloučeninách?

Odpověď:

body:
3)

Uveďte mineralogické názvy a vzorce vždy po 2 příkladech různých minerálů od každého z uvedených
prvků.

Příklady:

body:
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4)

Soutěžní číslo

Který ze zmiňovaných s-prvků je nejzastoupenější v mořské vodě?

Odpověď:
body:
Optimální koncentrace dvou alkalických kovů, které jsou nejzastoupenější v zemské kůře, v lidském organismu je
nezbytná pro správnou činnost jednoho biologicky významného mechanismu, který je podle těchto prvků
pojmenován.
5)

Jak se tento mechanismus nazývá a k čemu slouží?

Název:
Využití:

body:
Nadměrný příjem běžné kuchyňské soli se může podepsat zvýšeným krevním tlakem. Místo ní mohou lidé pro solení
využívat jinou látku.
6)

O kterou látku se jedná?

Odpověď:
body:
Koncentraci jednoho konkrétního chemického prvku, který je 2. nejzastoupenějším s2-prvkem v zemské kůře,
v organismu je zapotřebí udržovat ve fyziologických hodnotách, jelikož jeden typ zdravotních komplikací může
způsobit jeho nedostatek a jiný typ komplikací jeho přebytek.
7)

O které komplikace se jedná?

Odpověď:

body:
8)

Které 2 z hledaných s-prvků jsou nejvýznamnější pro zemědělství a jsou častými složkami hnojiv?

Odpověď:

body:

3

Krajské kolo ChO kategorie C 2021/2022: Teoretická část – Zadání

Úloha 2

Soutěžní číslo

Velmi známé prvky

15 bodů

Paní učitelka byla v další hodině biologie stále naštvaná na legrácky žáků, a tak se rozhodla, že jim pořádně zavaří
hlavy. Využila toho, že jako bioložka má velice blízko k mineralogii a matematika je její druhý aprobovaný předmět.
Připravila jim tedy velice krásné zadání písemky, jejíž úlohy máte i vy zadané níže. (P. S. Karlík to zvládl vyřešit jako
první)
„Italské pohoří Dolomity dalo název minerálu, který se zde ve značném množství nachází. Jedná se
o podvojnou sloučeninu tvořenou kationty dvou s-prvků.“
1)

Uveďte chemický název sloučeniny tvořící dolomit CaMg(CO3)2.

Odpověď:
body:
Zastoupení sloučenin s2-prvků, které jsou obsažené v minerálu dolomit, ve vodě má značný vliv na jednu její veličinu
(vlastnost), která se pravidelně kontroluje.
2)

O jakou veličinu (vlastnost) se jedná?

Odpověď:
body:
3)

Jaké jsou mineralogické názvy sloučenin tvořených aniontem ze stejné kyseliny, jako dolomit, ale
obsahujících vždy pouze jeden z s-prvků obsažených v dolomitu?

Odpověď:

body:
4)

Jaký plynný produkt by bylo možné získat tepelným rozkladem dolomitu? Navrhněte možnost důkazu
tohoto plynu pomocí sloučeniny barya. Uveďte, jaké změny lze při reakci pozorovat,
a popište děj chemickou rovnicí.

Plynný produkt:
Důkaz:

body:
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Soutěžní číslo

Dolomit nemusí nutně obsahovat oba s2-prvky v molárním poměru 1:1. Zvláště, pokud se jedná
o zcela náhodný vzorek tohoto minerálu. Tepelným rozkladem 10 kg dolomitu bylo získáno 5,23 kg pevného
produktu.
5)

Určete molární procentuální zastoupení s2-prvků ve vzorku dolomitu.

Výpočet:

Molární zastoupení s2-prvků je: …………. %
body:
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Úloha 3

Pavouk

Soutěžní číslo

13 bodů

Chemický prvek A je důležitý biogenní prvek zastoupený v kostech a nezbytný pro srážení krve. Jeho reakce
s kapalinou B poskytuje roztok látky C, jejíž vznik lze identifikovat například pomocí fenolftaleinu, a plynný produkt
D (rovnice 1). Sloučenina C se využívá ve stavebnictví či pro odsiřování emisních plynů. Pro jednoduchost lze princip
odsiřování popsat jako reakci látky C s nejznámější kyselinou síry E, přičemž vzniká pevná látka F a sloučenina B
(rovnice 2). Pro obdobný účel lze použít také sloučeninu G. Sloučenina G vzniká reakcí roztoku látky C s plynem H,
který způsobuje zakalení tohoto roztoku (rovnice 3). Při odsiřování by pak mohla reagovat látka E se sloučeninou G
za vzniku produktů F, B a H (rovnice 4). Významná je binární sloučenina I tvořená kationtem z prvku A a aniontem
z nekovu J, jehož nejstabilnější modifikací je grafit. Reakcí sloučeniny I s nejzastoupenějším prvkem v atmosféře K
vzniká hnojivo L a prvek J (rovnice 5).
1)

Napište názvy a vzorce (značky) látek A-L.
Vzorec a název A:

Vzorec a název B:

Vzorec a název C:

Vzorec a název D:

Vzorec a název E:

Vzorec a název F:

Vzorec a název G:

Vzorec a název H:

Vzorec a název I:

Vzorec a název J:

Vzorec a název K:

Vzorec a název L:

body:
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2)

Soutěžní číslo

Napište vyčíslené chemické rovnice 1-5.

Rovnice 1:

Rovnice 2:

Rovnice 3:

Rovnice 4:

Rovnice 5:

body:
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Úloha 4

Soutěžní číslo

Sloučeniny sodíku

7 bodů

Sodík patří mezi nejznámější alkalic
ké kovy a ze všec
h s-prvků je často jediným, který žác
i reálně
i viděli ve školní chemické laboratoři. Stejně tak se člověk často setkává se sodnými sloučeninami v běžném životě,
a tak by je měl rozhodně každý chemik umět identifikovat.
1)

K uvedeným charakteristikám vždy doplňte systematický název a vzorec dané chemické látky.

a) Tento bílý prášek si mnozí doma rozpouští ve vodě a následně připravený roztok vypijí, aby si ulevili při pálení
žáhy či překyselení žaludku. Společně s kyselinou vinnou je složkou kypřícího prášku.
b) Tato sloučenina je sice jedovatá, ale v určitém množství se využívá jako konzervant masa, jelikož zvyšuje jeho
uzenou chuť a zachovává mu červenou barvu. Stejně tak hubí potenciální bakterie.
c) Dvouprvková sloučenina sodíku se používá v airbazích, kdy jejím rozkladem vzniká elementární sodík a plyn,
který právě způsobí nafouknutí airbagu. Dnes se však již kvůli její vysoké toxicitě nahrazuje jinými sloučeninami.
d) Velice viskózní roztok sodné soli se dříve využíval pro konzervaci vajec, která tak zůstávala celoročně čerstvá.
Dnes se tento roztok využívá v chemii pro pokus „chemikova zahrádka“, při kterém se „pěstují“ krystalky
barevných solí.
e) Vodný roztok této sloučeniny používají v nemocnicích jako fyziologický roztok, ačkoliv nejvíce se jí spotřebuje pro
posyp silnic.
f) Tato sloučenina dokáže změkčit vodu a používá se pro bělení. Využívala se také pro mumifikaci.
g) Glauberova sůl se používá jako projímadlo.
Název a vzorec a):

Název a vzorec b):

Název a vzorec c):

Název a vzorec d):

Název a vzorec e):

Název a vzorec f):

Název a vzorec g):

body:
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Úloha 5

Soutěžní číslo

Nebezpečné radium

10 bodů

Radium je radioaktivní prvek pojmenovaný po této své vlastnosti. Nalézt se dá v některých starších svítících
hodinkách ve směsi se síranem zinečnatým. Olizování štětců s touto směsí vedlo k vážným nemocem zaměstnankyň
známých jako radiová děvčata. Na základě těchto precedentů bylo v zákoníku práce ukotveno právo na náhradu
zdravotní újmy. Radium bylo poprvé izolováno dvěma světoznámými manželi, kteří byli oba nositeli Nobelovy ceny,
z minerálu pocházejícím z českého města na Karlovarsku. Pro izolaci 1,00 g radia bylo nutné použít 13,14 tun tohoto
minerálu. Nejběžnější izotopy radia jsou 226Ra s poločasem rozpadu 1 600 let a 228Ra, který má poločas rozpadu 5,75
let.
1)

Kdo je považován za objevitele přirozené radioaktivity?

Odpověď:
body:
2)

Jak se jmenovali zmiňovaní světoznámí manželé, kteří objevili radium?

Odpověď:

body:
3)

Uveďte název zmiňovaného minerálu a českého města, odkud se dovážel.

Minerál:
Město:

body:
4)

Jaký jiný radioaktivní chemický prvek byl hlavní složkou uvedeného minerálu?

Odpověď:
body:
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5)

Soutěžní číslo

Vypočítejte hmotnostní zlomek (ppb) radia ve smolinci.

Výpočet:

Hmotnostní zlomek: ………..… ppb
body:
V radioaktivní obci dávají každému do kolébky při narození 2,00 g radia tvořeného stejným hmotnostním dílem
izotopů 226Ra a 228Ra. Plnoletost v této obci nastává ve 23 letech.
6)

Určete v gramech (s přesností na 2 desetinná místa) hmotnost radia v tomto vzorku za předpokladu, že
při rozpadu uvedených izotopů žádné další atomy radia nevznikají.
Pozn.: pro plný bodový zisk není vyžadováno řešení pomocí exponenciální rovnice, postačuje úvaha.

Výpočet:

Hmotnost radia: ………….. g
body:
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