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Soutěžní číslo

ANORGANICKÁ CHEMIE

16 BODŮ

Body celkem

Úloha 1

Vlastnosti sloučenin manganu a chromu

8 bodů

Chrom a mangan jsou d-prvky umístěné v periodické soustavě prvků na 4. periodě, chrom v 6. skupině (VI.B)
a mangan v 7. skupině (VII.B), jsou tedy umístěné vedle sebe. Chrom má oproti pravidlům zápisu elektronové
konfigurace ve valenční sféře pouze nepárové elektrony.
1)

Zapište úplnou elektronovou konfiguraci atomu chromu v základním stavu.

Elektronová konfigurace:
body:

2)

Zapište zkrácenou elektronovou konfiguraci atomu manganu v základním stavu.

Elektronová konfigurace:
body:

3)

Vysvětlete, proč elektronová konfigurace atomu chromu porušuje pravidla pro zápis elektronové
konfigurace.

Vysvětlení:

body:

4)

Kolik nepárových elektronů má atom chromu v základním stavu?

Počet nepárových elektronů:
body:
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5)

Soutěžní číslo

Je manganatý ion paramagnetický nebo diamagnetický? Rozhodněte na základě jeho elektronové
konfigurace.

Elektronová konfigurace:

Je paramagnetický/diamagnetický (podtrhněte správnou volbu).
Zdůvodnění:

body:

6)

V jakém oxidačním stavu je atom chromu diamagnetický?

Oxidační stav:
body:

V domácím kole jsme se seznámili se strukturou chromanového aniontu, který má tetraedrický tvar, přičemž
atom chromu v něm má koordinační číslo 4. Dichromany vznikají z chromanů reakcí v kyselém prostředí.
Z prostorového hlediska dojde ke spojení dvou tetraedrů chromanových aniontů.
7)

Navrhněte a načrtněte strukturní vzorec chromanu draselného a dichromanu draselného.

Strukturní vzorec chromanu draselného:

Strukturní vzorec dichromanu draselného:

body:

3

Zadání ChO Kat. E 2018/2019

Úloha 2

Soutěžní číslo

Manganometrie

8 bodů

Manganometrie je odměrné stanovení, které používá odměrný roztok manganistanu draselného.
Manganistan draselný však není základní látkou, proto se musí jeho přesná koncentrace stanovit titrací např.
na kyselinu šťavelovou. Manganometricky lze stanovit celou řadu různých látek, např. železo, arsen, jodidy,
dusitany apod.
1)

Kolik gramů manganistanu draselného je třeba na přípravu 500 ml jeho roztoku o molární
koncentraci 0,0200 mol dm−3?

Výpočet:

Hmotnost: ……………………………… g

2)

body:

Zapište chemickou rovnici reakce manganistanu draselného s kyselinou šťavelovou (COOH)2
v prostředí kyseliny sírové. Vzorcem uveďte látky, které v reakci vystupují jako oxidační a
redukční činidlo.

Chemická rovnice:

Oxidační činidlo:
Redukční činidlo:

body:
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3)

Soutěžní číslo

Jaká bude navážka dihydrátu kyseliny šťavelové při předpokládané spotřebě manganistanu
draselného 25,0 ml o koncentraci 0,0200 mol dm−3? Manganistan reaguje s kyselinou šťavelovou
v molárním poměru 2:5.

Výpočet:

Navážka:

4)

body:

Vysvětlete, proč nelze pro manganometrická stanovení použít k okyselení
chlorovodíkovou? Vysvětlete tento fakt a zároveň ilustrujte chemickou rovnicí.

kyselinu

Vysvětlení:

Chemická rovnice:

body:
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Soutěžní číslo

ORGANICKÁ CHEMIE

16 BODŮ

Body celkem

Úloha 1

Doplň produkt nebo reakční podmínky

10 bodů

Název jednoznačně určuje, co bude vašim úkolem v celé úloze. V levém sloupci vždy doplňte 1 produkt;
v pravém sloupci doplňte vhodné reakční podmínky.
1)

Doplňte produkt nebo reakční podmínky v níže uvedených transformacích (A-I).

A:

B:

C:

D:

E:

F:

G:

H:

CH:

I:

body:
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Úloha 2

Soutěžní číslo

Vícekrokové syntetické plánování

6 bodů

V poslední úloze kontrolního testu školního kola se seznámíte s tzv. syntetickým plánováním. V principu jde
o to, že v zadání máte uvedenou výchozí látku a produkt, a vašim cílem je se přes vícero transformací dostat
od této výchozí látky k požadovanému produktu. Každou sekvenci lze provést ideálně ve třech krocích. To
vás však nelimituje, smysluplných transformací vedoucích k produktu můžete mít libovolný počet (a to buď
méně, nebo více). Bude po vás vyžadováno psát jednotlivé meziprodukty (nejsou nutné mechanismy) včetně
činidel, které jste pro danou reakci použili.
1)

Navrhněte níže uvedenou vícekrokovou syntézu (nezapomeňte psát meziprodukty a činidla).

Návrh syntézy:

body:
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2)

Soutěžní číslo

Navrhněte níže uvedenou vícekrokovou syntézu (nezapomeňte psát meziprodukty a činidla).

Návrh syntézy:

body:
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Soutěžní číslo

FYZIKÁLNÍ CHEMIE

18 BODŮ

Body celkem

Úloha 1

Plamenové zkoušky draslíku a kobaltové sklo

6 bodů

Plamenová zkouška draslíku je, podobně jako plamenová zkouška sodíku, založena na pozorování barvy
plamene.
1)

Zapište elektronovou konfiguraci draslíku a draselného kationtu:

Elektronová konfigurace draslíku:

Elektronová konfigurace draselného iontu:

body:

2)

Jaká barva je charakteristická pro emisní spektrum draslíku a jeho iontů?

Barva:
body:
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3)

Soutěžní číslo

Vypočítejte vlnové délky viditelného světla, které emituje v plameni kahanu draslík, pokud víte,
že se jedná o dva různé přechody z orbitalu 5p do orbitalu 4s s odpovídajícími rozdíly energií 3,066
eV a 3,064 eV.

Výpočet:

Vlnové délky: ………………………………nm a ………………………………nm

4)

body:

Draslík je však, zejména ve směsi se sodíkem (který je přítomen téměř vždy), v plameni těžko
rozpoznatelný. Zdůvodněte proč.

Zdůvodnění:

body:
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Soutěžní číslo

K plamenové zkoušce na draslík se většinou přistupuje tak, že se emise světla směsi, kde očekáváme vedle
draslíku i sodík, pozoruje skrze kobaltové sklo. Absorpční spektrum kobaltového skla je uvedeno na obrázku
níže.
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Obrázek 1: Absorpční spektrum kobaltového skla

5)

Určete vlnovou délku absorpčního maxima kobaltového skla a určete (i) jakou barvu světla
kobaltové sklo absorbuje a (ii) jakou barvu kobaltové sklo má.

Vlnová délka absorpčního maxima:

Absorbovaná barva:
Barva skla:
body:

6)

Vysvětlete funkci kobaltového skla při detekci draslíku v plameni.

Vysvětlení:

body:
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Úloha 2

Soutěžní číslo

Spektrofotometrická tabulka

3 body

Je velmi užitečné umět převádět a operovat s různými spektrofotometrickými veličinami. V následujícím
úkolu budete mít možnost si své schopnosti otestovat.
1)

V následující tabulce doplňte prázdná pole.

Výpočty:

canalyt / mol dm−3

A/1

T/%

ε / dm3 mol−1 cm−1

ℓ / cm

1120

1,00

0,563

750

1,00

2,56∙10–4

0,225

440

1,55∙10–3

0,167

1,40∙10–4

4,35∙10–3

5,00
33,3

565

21,2

1550

1,00

body:

Úloha 3

Kyselina fosforečná v Coca-Cole II: Fosfor v moči.

9 bodů

V domácím kole jsme se zabývali spektrofotometrickým stanovením kyseliny fosforečné v Coca-Cole. Dnes se
jí budeme zabývat z druhé metabolické strany – ze strany exkreční. Stanovení obsahu fosforu v moči se totiž
provádí podobným způsobem, jako stanovení obsahu fosforu v kolových nápojích.
Pacient sbíral po dobu 24 hodin moč, přičemž celkový objem takto nasbírané moči činil 1270 ml. Lékař při
stanovení změřil pH moči, které činilo 6,50. Následně odebral 1,00 ml moči, ke kterému přidal molybdenan
amonný a 1-amino-2-hydroxy-4-naftalensulfonovou kyselinu a vzorek zředil na 50,0 ml. Takový vzorek moči
vykazoval při 690 nm absorbanci 0,625.
Dále si lékař připravil standardní roztok dihydrogenfosforečnanu sodného, který obsahoval 10,0 ppm hm.
fosforu. Následně použil metodu standardního přídavku. Odebral jiný alikvot 1,00 ml moči, ke kterému před
molybdenanem a 1-amino-2-hydroxy-4-naftalensulfonovou kyselinou přidal 5,00 ml standardního roztoku
dihydrogenfosforečnanu sodného. Takový vzorek pak vykazoval absorbanci 0,830.
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1)

Soutěžní číslo

Jakou funkci plní 1-amino-2-hydroxy-4-naftalensulfonová kyselina v reakční směsi?

Funkce:

body:

2)

Vypočítejte hmotnost bezvodého dihydrogenfosforečnanu sodného, který je potřeba k přípravě
1 litru jeho standardního roztoku, který obsahuje 10,0 ppm hm. fosforu. U takto zředěného
roztoku předpokládejte hustotu 1,00 g cm−3.

Výpočet:

Hmotnost: ……………………………… g

body:
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3)

Soutěžní číslo

Vypočítejte (a) koncentraci fosforu v moči v ppm hm. a (b) hmotnost fosforu vyloučeného v moči
za 1 den. Hustotu moči uvažujte 1,00 g cm−3.

Výpočet:

Koncentrace P v moči: …………………………………….. ppm hm.

Hmotnost vyloučeného P za 1 den: …………………………………….. g
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4)

Soutěžní číslo

Určete, jaký je molární poměr H2PO4− a HPO42− v moči. Pro H3PO4 je pKa1 = 2,15, pKa2 = 7,20
a pKa3 = 12,32.

Výpočet:

Molární poměr H2PO4−/HPO42− ………………………………………

body:
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