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Školní kolo ChO Kat. D 2019/2020: ÚVODNÍ INFORMACE

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Pro účast v soutěži je nutné se registrovat přes webové stránky Chemické olympiády
a přihlásit se k řešení vybrané kategorie.
1)

Nejsem registrován na webových stránkách ChO:
https://olympiada.vscht.cz
Do 11. 2. 2020 se zaregistrujte na webových stránkách ChO a přihlaste se na kategorii D Chemické olympiády.

2)

Jsem registrován na webových stránkách ChO:
https://olympiada.vscht.cz
Do 11. 2. 2020 se přihlaste na kategorii D Chemické olympiády.

Podrobný návod k provedení registrace a přihlášení na soutěžní kategorii naleznete na zmíněných webových
stránkách ChO v sekci Organizace ChO pod záložkou Pro studenty.
Učitele prosíme, aby studenty vyzvali k registraci. Pokud student registraci neprovede, členové okresní komise
studenta v databázi „neuvidí“ a nebudou ho moci vybrat do okresního kola.
Termíny pro přihlášení ke kategorii jsou pevně dány a dodatečné přihlášení po termínu nebude možné.
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve spolupráci s Českou společností chemickou
a Českou společností průmyslové chemie vyhlašují 56. ročník předmětové soutěže

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
2019/2020
kategorie D
pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Kompletní informace o Chemické olympiádě (Novinky, Úlohy, Harmonogram, Kontakty, Organizační řád,
Výsledky, apod.) jsou uvedeny na webových stránkách ChO (https://olympiada.vscht.cz).
Chemická olympiáda je předmětová soutěž z chemie, která si klade za cíl podporovat a rozvíjet talentované žáky.
Formou zájmové činnosti napomáhá vyvolávat hlubší zájem o chemii a vést žáky k samostatné práci.
Soutěž je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Člení se na kategorie a soutěžní kola.
Vyvrcholením soutěže pro kategorii A je účast vítězů Národního kola ChO na Mezinárodní chemické olympiádě (IChO),
která se koná každoročně. Nejlepší řešitelé krajských kol mají možnost zúčastnit se oblíbených Letních odborných
soustředění ChO – Běstvina (www.bestvina.cz) nebo Běstvinka (www.bestvina.cz/p/bestvinka).
České vysoké školy s chemickými obory obvykle nabízejí prominutí přijímací zkoušky uchazečům, kteří se zúčastnili či se stali
úspěšnými řešiteli Krajského nebo Národního kola ChO v kategorii A a E, případně B. Aktuální informace o možnosti prominutí
přijímací zkoušky pro konkrétní studijní obor a pro daný školní rok naleznete na internetových stránkách vybrané vysoké školy.
Řada vysokých škol nabízí stipendia pro své studenty z řad účastníků ChO. Informace o takových stipendiích naleznete v aktuálním
stipendijním řádu vybrané vysoké školy.

Celostátní soutěž řídí Ústřední komise Chemické olympiády v souladu s organizačním řádem. Na území krajů
a okresů řídí Chemickou olympiádu krajské a okresní komise ChO. Organizátory krajského kola pro žáky středních
škol jsou krajské komise ChO ve spolupráci se školami, krajskými úřady a pobočkami České chemické společnosti
a České společnosti průmyslové chemie. Na školách řídí školní kola pověřený učitel (garant školního kola).
V souladu se zásadami pro organizování soutěží je pro vedení školy závazné, v případě zájmu studentů o Chemickou
olympiádu, uskutečnit její školní kolo, případně zabezpečit účast studentů v této soutěži na jiné škole.
První kolo soutěže (školní, ŠK) probíhá na školách ve všech kategoriích zpravidla ve třech částech. Jsou to:
a)

studijní (teoretická) část,

b)

laboratorní (praktická) část,

c)

kontrolní test školního kola.

Součástí tohoto dokumentu jsou úlohy teoretické a praktické části školního kola, které jsou ke stažení i na webu ChO.
Žáci vypracovávají teoretickou část samostatně doma s případnou pomocí odborné literatury. Praktická část se
provádí v laboratoři ve škole po domluvě s učitelem. Obě tyto části lze vypracovávat kdykoli v průběhu stanoveného
rozmezí školního kola. Kontrolní test školního kola bude distribuován jako samostatný dokument a píše se formou
časově omezené písemné práce v den stanovený v harmonogramu ChO.
Úlohou pedagoga na škole je:
a)

opravit vypracované úkoly soutěžících, zpravidla podle autorského řešení (učitel či garant ŠK),

b)

zapsat výsledky školního kola na web ChO a stanovit pořadí soutěžících (garant ŠK)

c)

provést se soutěžícími rozbor chyb.
Prosíme garanty o včasný zápis výsledků na web ChO. Dodatečný zápis nebude možný.
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Harmonogram 56. ročníku ChO pro kategorii D
Teoretická a praktická část školního kola:

říjen 2019 – únor 2020

Přihlášení k řešení úloh ChO kat. D:

16. 09. 2020 – 11. 02. 2020

Kontrolní test školního kola:

03. 02. – 11. 02. 2020 (dle jarních prázdnin)

Zápis výsledků ŠK na web ChO:

03. 02. – 13. 02. 2020

Okresní komise je oprávněna na základě dosažených výsledků ve školním kole vybrat omezený počet soutěžících do
okresního kola ChO. Žáci postupující do okresního kola jsou kontaktováni okresní komisí.

Žáci, jejichž výsledky nebudou zapsány na web ChO, nemusí být do vyššího kola vybráni.
Okresní kola:

28. 02. – 03. 03. 2020 (dle jarních prázdnin)

Krajská kola:

24. 03. 2020

Letní odborné soustředění:

červenec 2020, Běstvina

Organizátoři vyberou na základě dosažených výsledků v krajských kolech soutěžící, kteří se mohou zúčastnit letního
odborného soustředění Chemické olympiády v Běstvině.
Ústřední komise Chemické olympiády děkuje všem učitelům, ředitelům škol a dobrovolným pracovníkům, kteří se na
průběhu Chemické olympiády podílejí. Soutěžícím pak přeje mnoho úspěchů při řešení soutěžních úloh.

4

Ústřední komise
Chemické olympiády

56. ročník
2019/2020

ŠKOLNÍ KOLO
Kategorie D

Teoretická část – Zadání
70 bodů

Teoretická část školního kola ChO Kat. D 2019/2020: ZADÁNÍ

Soutěžní číslo

TEORETICKÁ ČÁST

70 BODŮ

RNDr. Eva Bieliková
ZŠ Lesní Liberec

Autoři

PhDr. Bořivoj Jodas, Ph.D.
TUL, fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Liberec
Mgr. Jan Zouzalík
ZŠ 5. květen, Liberec

Recenze

RNDr. Luděk Míka, Ph.D.
Katedra učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta UK
Gymnázium Dr. A. Hrdličky, Humpolec
RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze
Gymnázium Altis, Praha 10
Mgr. Magda Zemánková
ZŠ Šumice

Milí mladí nadšenci chemie,
v letošním ročníku chemické olympiády to bude jedním slovem všechno přesolené. Ale ne úplně tak, jak to
znáte ze známé a jedné z nejhezčích pohádek. Slovo sůl má pro chemika daleko širší význam a zaslouží si z naší
strany mnohem větší pozornost než některé jiné látky, protože k solím (kromě té kuchyňské) patří i různé
přísady do potravin, dezinfekce, léčiva, hnojiva, stavební materiály, čisticí prostředky, látky používané při
výrobě skla a výbušnin, krásné vápencové krápníky a bájný kámen s léčivými účinky Lapis lazuli.
Abyste se dobře zorientovali v té záplavě zajímavých sloučenin, doporučujeme si osvojit jejich názvosloví (jak
systematické, tak i triviální), jejich přípravu ale i vzájemné reakce, a to zejména:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Vlastnosti, příprava a využití zajímavých solí a jejich roztoků
Chlorid sodný – jeho příprava i další reakce
Voda v různých souvislostech – tvrdost vody a krasové jevy
Příprava plynů ze solí účinkem kyseliny i tepla
Kyseliny v lidském těle
Reakce mědi a kyseliny dusičné včetně reakcí vzniklých produktů
Zajímavé změny při reakcích solí (vznik sraženiny nebo plynu, změna barvy, apod.)
Beketovova řada kovů
Neutralizace a její využití při titraci, popis titrační křivky a výpočty při titraci

Zopakujte si základní výpočty jako je hmotnostní zlomek, látková koncentrace a výpočty z chemické rovnice.
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Soutěžní číslo

Doporučená literatura:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Beneš, Pumpr: Základy chemie 1, Praha, Fortuna, 1993, ISBN: 80-7168-324-1.
Beneš, Pumpr: Základy chemie 2, Praha, Fortuna, 1993, ISBN: 80-7168-312-4.
Banýr, Beneš: Chemie pro střední školy, Praha, SPN, 2001, ISBN: 80-85937-46-8.
Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie, Praha, SPN, 2010, ISBN: 80-7235-108-7.
Čtrnáctová a kol.: Přehled chemie pro základní školy, Praha, SPN, 2010, ISBN: 978-80-7235-318-7.
Škoda, Doulík: Chemie pro 8. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Plzeň, Fraus, 2012, ISBN:978-80-7238-442-2.
Škoda, Doulík: Chemie pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Plzeň, Fraus, 2012, ISBN: 978-80-7238-584-3.
Mach, Plucková: Chemie 8 - Úvod do obecné a anorganické chemie, Nová škola, s.r.o., 2017, ISBN: 97880-7289-922-7.
Internetové zdroje

Úloha 1

Bordeauxská jícha

8 bodů

Bordeauxská jícha (čti bordóská jícha) je jedním z mnoha podivných názvů z říše solí. Její historie se začala
psát v 19. století ve francouzském městě Bordeaux, kdy byl takto označen prostředek k ochraně nejprve vinné
révy a později i ovocných stromů proti mnoha plísním a škůdcům. Za objevem stojí nahodilý počin místních
vinařů, kteří vyrazili do boje proti zlodějům hroznového vína a postříkali vinnou révu u silnice slabým roztokem
vápenného mléka s přídavkem modré skalice. Hrozny byly nevzhledné a hořké, ale bez škůdců.
1) Vyhledejte, jak se tento roztok připravuje.
2) Napište chemickou reakci, která proběhne po smíchání vápenného mléka s modrou skalicí.
3) V jaké oblasti se bude pohybovat pH jíchy?
Jeden z návodů říká, že roztok modré skalice pro jíchu připravíme rozpuštěním 15 g soli v 500 g vody.
4) Kolika procentní roztok modré skalice vznikne?
Roztok modré skalice se také používá k impregnaci dřeva (ochraně proti hnilobě a plísním). Pro tyto účely
bývá 5%, o něco silnější než pro jíchu.
5) Vypočítejte hmotnost modré skalice, kterou musíte přisypat k roztoku z otázky 4), aby byl
roztok 5%.
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Úloha 2

Soutěžní číslo

Sůl nad zlato

10 bodů

Sůl nad zlato. Pohádka, ale také realita. Po celou dobu historie lidstva byla sůl (chlorid sodný) považována za
tak vzácné zboží, že se kvůli ní dokonce vedly války, maurští kupci vyměňovali gram zlata za gram soli a
některé středoafrické kmeny používaly kusy kamenné soli jako platidlo. O soli je zmínka i v Bibli.
1)

Vyhledejte státy,
Uveďte alespoň 4.

ve

kterých

jsou

největší

světová

ložiska

pevné

krystalické

soli.

Velké množství soli je rozpuštěno i v mořské vodě.
2)

Vypočítejte hmotnost soli obsažené ve 100 l mořské vody, jestliže víte, že salinita je 3 % a hustota
mořské vody je 1025 kg m−3.

V chemickém průmyslu je sůl surovinou pro výrobu sodíku a chloru (reakce a), jedlé sody (reakce b) i kyseliny
chlorovodíkové (reakce c).
3)

Doplňte schémata chemických reakcí chybějícími vzorci a vyčíslete chemické rovnice:
a)

NaCl → ..... + .....

b)

NaCl + ..... + ..... + ..... → NaHCO3 + NH4Cl

c)

NaCl + ..... → HCl + .....

Úloha 3
1)

Pravda, nebo lež?

6 bodů

Rozhodni, které tvrzení je pravdivé a které není.
a) Vodní sklo je název pro roztok křemičitanu sodného.
b) Salmiakki (nejznámější slanosladké finské bonbony) obsahují chlorid amonný.
c)

Chilský ledek je název pro krystalickou podobu uhličitanu sodného.

d) Soli v pevném skupenství dobře vedou elektrický proud.
e)

V kypřícím prášku na pečení a v některých práškových hasicích přístrojích je jedlá soda.

f)

Éčka jsou látky, které mohou ovlivnit vlastnosti potravin. Často to bývají soli. Například E 500 je
uhličitan sodný. Je jeho vzorec NaCO3?
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Úloha 4

Soutěžní číslo

Křížovka k výročí

11 bodů

Posláním vědy je objevit existenci všeobecného řádu přírody a nalézt
příčiny, které za tímto řádem stojí. Tyto myšlenky patří uznávanému
„Posláním vědy je objevit existenci všeobecného řádu přírody a nalézt příčiny, které za tímto řádem stojí.“ Tyto
chemikovi, který žil v minulém a hlavně v předminulém století. Publikoval
myšlenky patří uznávanému chemikovi, který žil v předminulém a v minulém století. Publikoval na 400 prací,
na 400 prací, kromě chemie (např. o původu ropy a jejím zpracování) psal i
kromě chemie (např. o původu ropy a jejím zpracování) psal i o meteorologii. Předpokládal existenci galia,
o meteorologii. Předpokládal existenci galia, germania a skandia. Za svůj
germania a skandia. O 1 hlas nedostal Nobelovou cenu. V roce 1955 byl po něm pojmenován jeden ze
přínos v oblasti chemie o 1 hlas nedostal Nobelovou cenu. V roce 1955 byl
synteticky připravených prvků. Měl předchůdce se svými vizemi, ale byl to právě on, kdo to vše uspořádal. A
po něm pojmenován jeden ze synteticky připravených prvků. Měl
prý za to mohl sen, ve kterém hrál pasiáns a u toho dostal nápad.
předchůdce se svými vizemi, ale byl to jenom on, kdo to vše uspořádal. A
Jméno vynikajícího
chemika,
jehož
část
jste
si přečetli,
najdete
vyřešením
prý
za to mohl
sen,
kdyživotopisu
v něm hrál
pasiáns
a u toho
dostal
nápad. křížovky.
Jméno vynikajícího chemika, kterého část životopisu jste si přečetli,
Vyplňte všechna políčka
křížovce křížovky.
a napište tajenku.
najdete vvyřešením
1)

Název kationtu v chemické sloučenině se vzorcem NH4NO3.

2)

Triviální název pro manganistan draselný KMnO4.

3)

Jiný název pro amorfní železitý minerál limonit se vzorcem Fe2O3 · nH2O.

4)

Dihydrát síranu vápenatého (CaSO4 · 2H2O).

5)

Starší název pro minerál cinabarit se vzorcem HgS.

6)

Mineralogický název pro sůl kamennou NaCl.

7)

Starší český název rudy pro výrobu oceli, obsahující kation Fe2+ se vzorcem FeCO3.

8)

Zkamenělá pryskyřice třetihorních jehličnanů.

9)

Pro dekahydrát síranu sodného (Na2SO4 ·10H2O) se používá název ........................ sůl.

10) Starší český název pro minerál s chemickým vzorcem CaF2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tajenka: ………………………………………………………
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Úloha 5

Soutěžní číslo

Soli systematicky i triviálně

18 bodů

Než se vytvořily odborné (systematické) názvy sloučenin, říkali jim lidé často po svém, tzv. triviálně. Triviální
názvy jsou většinou velmi staré, nemají vztah ke struktuře látky, ale souvisí s jejími vlastnostmi (barvou,
zápachem), s použitím nebo ději, které objevování dané látky provázely. V tabulce se nedopatřením vymazalo
hned několik pojmů. Pokuste se je doplnit.
SYSTEMATICKÝ NÁZEV

CHEMICKÝ VZOREC

TRIVIÁLNÍ NÁZEV

dusičnan amonný
MgCO3
kazivec, fluorit
uhličitan železnatý
chilský ledek
NH4Cl
cukrářské kvasnice
heptahydrát síranu železnatého
ZnSO4 · 7 H2O
modrá skalice
KNO3
chlornan vápenatý
halit, kuchyňská sůl
Na2SiO3
chlornan sodný
potaš
manganistan draselný
CaSO4 · ½ H2O
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Úloha 6

Soutěžní číslo

Výpočet při acidobazické titraci

5 bodů

Titrace je běžná laboratorní metoda kvantitativní analýzy. Jejím základem je stanovení neznámé koncentrace
známého objemu vzorku změřením objemu titračního činidla (o známé koncentraci), který jsme spotřebovali,
aby látky právě a beze zbytku zreagovaly (tzv. bod ekvivalence).
Jedním z typů je titrace acidobazická, jejíž podstatou je reakce mezi kyselinou a zásadou (neutralizace).
Vypočítejte, jaká je látková koncentrace roztoku kyseliny chlorovodíkové, jestliže bylo na neutralizaci 15 ml
jejího roztoku spotřebováno 25 ml roztoku hydroxidu sodného o látkové koncentraci
0,075 mol dm−3, tj.:
1)

Napište chemickou rovnici reakce kyseliny chlorovodíkové s hydroxidem sodným.

2)

Proveďte výpočet.
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Úloha 7

Soutěžní číslo

Titrační křivka

7 bodů

Při acidobazických (neutralizačních) titracích ve vodných roztocích se během titrace kyselin zásadami nebo
naopak, mění v titrovaném roztoku koncentrace vodíkových iontů. Grafickým znázorněním závislosti změn
pH na množství přidávaného titračního činidla dostaneme titrační křivku.
1)

Z uvedené titrační křivky acidobazické titrace rozhodněte, zda se titruje kyselina hydroxidem,
nebo hydroxid kyselinou.

2)

V grafu označte bod ekvivalence titrace. Poté vysvětlete, proč je důležitý a co znamená.

3)

Z grafu odečtěte spotřebu odměrného činidla v bodě ekvivalence .

Úloha 8

Tvrdost vody

5 bodů

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč voda z kohoutku chutná v Praze jinak než v Liberci? V pitné vodě dodávají
chuť rozpuštěné minerální látky. Ty však způsobují i tzv. tvrdost vody, trvalou a přechodnou. Díky tomu
dochází k nežádoucímu usazování minerálních látek v potrubí, vzniku vodního kamene ve varných konvicích,
pračkách, napařovacích žehličkách, myčkách... je to jev nežádoucí, který se musí průběžně odstraňovat.
Vyhledejte a napište:
1)

Co způsobuje trvalou a přechodnou tvrdost vody?

2)

Jakým způsobem lze přechodnou tvrdost vody odstranit?

3)

Rovnici chemické reakce hydrogenuhličitanu vápenatého při varu vody.

4)

Rovnici chemické reakce uhličitanu vápenatého s octem (kyselina octová CH3COOH).
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