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Soutěžní číslo

TEORETICKÁ ČÁST
Úloha 1

60 BODŮ

Křížovka česká podruhé a naposled

8,00 bodu

V křížovce si procvičíte pojmy související s prvky, jejich sloučeninami a využitím – prvky zemské kůry a
atmosféry. Vyluštěním získáte příjmení českého vědce, který žil ve 20. století. Pracoval zejména v oblasti
makromolekulární organické chemie. Mezi jeho dva největší objevy patřily polymery pro výrobu kontaktních
čoček nebo silonu. Poznámka: CH považujte za jedno písmeno.
1)

Doplňte do křížovky chybějící pojmy.
1. Neon se používá ve výbojkách, jaký kov je součástí vláken klasické (staré) žárovky?
2. Dusík, kyslík, železo a vápník patří na základě svého výskytu v lidském těle mezi tzv. .... prvky.
3. Předchůdkyně chemie, fyziky, medicíny a astrologie.
4. Argon se vzhledem ke svým vlastnostem používá např. při svařování kovů jako ... (dvě slova bez
mezery).
5. Kation hlinitý je známý tím, že tvoří s dalším jednomocným kationtem podvojné sírany, které se
nazývají ... .
6. Slitina hliníku, mědi a hořčíku.
7. Proces výroby kyslíku a vodíku z vody.
8. Moderní optické přístroje, ve kterých se může využívat neon. Zjednodušenou variantu můžeme je mít
i doma, používá se třeba při prezentování a neměli bychom si nimi svítit do očí.
1
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body:

2)

Napište tajenku a uveďte, za jaký objev získal tento vědec Nobelovu cenu.

Tajenka:
Za co získal Nobelovu cenu:
body:
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Úloha 2

Soutěžní číslo

Hra na pravdu 5:5

12,00 bodu

O atmosféře i litosféře znáte už spoustu zajímavostí – dnes je v rámci letošního ročníku využijete naposled.
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)

Vzácné plyny jsou velmi reaktivní plynné prvky 18. skupiny.

2)

Kyslík se používá k podpoře dýchání pacientů v nemocnicích.

3)

Slitiny železa a dalších kovů se nazývají oceli. Jsou pevné, pružné a odolné.

4)

Železo, hliník a vápník jsou kovy a mají magnetické vlastnosti.

5)

Voda pokrývá přibližně 70 % zemského povrchu, souš zbývajících 30 %.

6)

Bubláním CO2 do vody vzniká slabě zásaditý roztok.

7)

Dým z automobilové dopravy nebo tepelných elektráren obsahuje kromě pevných částic i škodlivé
plyny.

8)

Místa se stejným tlakem vzduchu na Zemi můžeme spojit čárami, které nazýváme izotermy.

9)

Kyslík a dusík jsou bezbarvé plyny bez chuti a bez zápachu.

10) Nejvyšší výskyt ozonu je v atmosféře ve výšce cca 30 m nad zemí (tzv. ozonosféra).
body:
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Úloha 3

Pavouk acidobazický

Soutěžní číslo

17,50 bodu

Každý správný chemik umí zapisovat chemické rovnice a vyčíslovat je. Níže máte uvedených 11 látek, které
jsou v pěti různých reakcích reaktanty nebo produkty. Prvek A patří mezi plyny, tvoří dvouatomové
molekuly, je to nejjednodušší prvek a je nejvíce zastoupený ve vesmíru (ano, letos je Chemická olympiáda
zaměřená na atmosféru a litosféru, ale aby to nebyla nuda, koukneme i do vesmíru).
Reakcí molekuly A s prvkem podporující hoření B vzniká molekula C (reakce 1). Reakcí oxidu křemičitého
(křemen) s kyselinou D vzniká C a sůl E (reakce 2). Kyselina D je jediná kyselina, která dokáže leptat sklo.
Křemen reaguje i s taveninou látky F za vzniku látky C a soli G (reakce 3). Zásaditá látka F se používá
v domácnosti např. pro čištění potrubí (tzv. krtek) a vzniklá sůl G se dříve používala k uskladnění vajec a nebo
v jejím roztoku jde vypěstovat „chemikova zahrádka“. Třetí nejzastoupenější prvek litosféry hliník reaguje
s nejznámější kyselinou síry H (zředěnou) za vzniku látky A a soli I (reakce 4). Železo reaguje s kyselinou J za
vzniku soli K a prvku A (reakce 5). Kyselina J patří do stejné kategorie jako kyselina D a vyskytuje se například
v žaludku.
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:

Látka K: Vzorec:

Systematický název:
body:

4

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

2)

Soutěžní číslo

Zapište rovnicí a vyčíslete reakce 1 – 5.

Reakce 1:

Reakce 2:
Reakce 3:

Reakce 4:
Reakce 5:
body:
3)

Jak se nazývají oxidy (jako např. SiO2), které nereagují s vodou, ale reagují s kyselinami i
zásadami?

body:
4)

Podle čeho dostal pavouk své „druhové jméno“?

body:
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Úloha 4

Kovy a polokovy litosféry III – silicium

Soutěžní číslo

11,00 bodu

Křemík patří mezi polokovy, je druhý nejzastoupenější prvek v zemské kůře a využívá se zejména pro výrobu
polovodičových součástek a jako křemen pro výrobu skla. Za jeho objevitele je považován J. J. Berzelius.
Křemík se v přírodě vyskytuje zejména v podobě různých minerálů, např. oxid křemičitý (křemen), křemičitan
olovnatý (alamosit, formálně odvozen od kyseliny dihydrogenkřemičité H2SiO3) nebo křemičitan zirkoničitý
(zirkon, formálně odvozen od kyseliny tetrahydrogenkřemičité H4SiO4). Křemík se vyrábí např. redukcí
uhlíkem z křemene, jako druhý produkt vzniká oxid uhelnatý.
1)

Vypočítejte procentuální zastoupení křemíku v jednotlivých minerálech a seřaďte je sestupně
podle zastoupení křemíku.

Výpočty:

Seřazení:
body:
2)

Zapište uvedený děj chemickou rovnicí, 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:
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3)

Soutěžní číslo

Spočítejte, kolik kg křemíku vznikne podle výše uvedené rovnice, pokud zreaguje 15 kg křemene a
reakce probíhá na 90 %.

Výpočet:

Odpověď:
body:
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Úloha 5

Soutěžní číslo

Tabulka neznámo-mineralogická

11,50 bodu

Postupně jste si procvičili práci s prvky, ze kterých se skládá litosféra, atmosféra a litina. V krajském kole Vás
čeká nejnáročnější úkol – budete muset prokázat, že s tabulkou zvládnete nejenom pracovat, ale i určit
z procentuálního zastoupení jednotlivých prvků vzorce sloučenin a odhalit tak tři skryté minerály.
Prostudujte si tabulku a vypracujte úkoly.
Údaj
Vzorek I [% zastoupení]
Vzorek II [% zastoupení]
Vzorek III [% zastoupení]
Teplota tání [°C]
Teplota varu [°C]
1)

Vodík
3
– 259
– 253

Uhlík
10
12
3642
4027

Kyslík
42
58
48
– 219
– 183

Hliník
39
660
2519

Vápník
40
842
1484

Železo
48
1538
2861

Na základě procentuálního zastoupení jednotlivých prvků určete chemické vzorce vzorku I – III.

Chemický vzorec I:

Chemický vzorec II:

Chemický vzorec III:

body:
2)

Vytvořte ke vzorcům systematické názvy a doplňte jejich mineralogické názvy.

Systematický a mineralogický vzorec látky I:

Systematický a mineralogický vzorec látky II:

Systematický a mineralogický vzorec látky III:

body:

8

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

3)

Soutěžní číslo

Mějme nyní směs jednotlivých prvků (vodík až železo). Jaký je největší teplotní rozsah (interval),
kdy bude maximum z uvedených prvků kapalných?

Teplotní interval:

body:
4)

Při jakých teplotních intervalech bude zároveň aspoň jeden prvek pevný, aspoň jeden kapalný a
aspoň jeden plynný? Zapište všechny možné intervaly.

Teplotní intervaly:

body:
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