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Úlohy teoretické části letošního ročníku jsou zaměřeny zejména na nekovové prvky uhlík, síru a jejich sloučeniny.
Při přípravě na praktickou část se proto zaměřte také na reakce aniontů obsahujících tyto prvky.
Doporučená literatura:
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Úloha 1

Stanovení složení octa titrací hydroxidem sodným

20 bodů

Jednou z nejjednodušších organických sloučenin uhlíku je kyselina octová. Je často využívána v potravinářství, ať
už jako dochucovadlo nebo jako konzervant. V obchodě bývá ke koupi nejčastěji její přibližně 8% roztok jako tzv.
8% ocet. Výrobci udávají, že obsah kyseliny octové je minimálně 8 % hmotnostních. Vaším úkolem je toto tvrzení
potvrdit nebo vyvrátit.
Chemikálie a pomůcky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hydroxid sodný (c ~ 0,1 mol dm–3), cca 150–200 cm3
roztok fenolftaleinu 0,1 % v 90% ethanolu – v bralence
odměrná baňka 100 ml se vzorkem octa
pipeta 10 ml
titrační baňka 250 ml, 3 ks
byreta 25 ml
byretová nálevka
odměrný váleček 50 nebo 100 ml
kádinky 3 ks (50–100 ml)
střička s destilovanou vodou
stojan s držákem na byretu
lihový popisovač

Stanovení budete provádět titrací vzorku octa roztokem hydroxidu sodného na indikátor fenolftalein. V odměrné
baňce máte navážen vzorek octa, navážka je uvedena na odměrné baňce.
Pracovní postup:
1)

Baňku doplňte po rysku destilovanou vodou a promíchejte.

2)

Roztok přelijte do kádinky a z ní odměřte pipetou do titrační baňky 10 ml připraveného roztoku.

3)

Přidejte cca 50 ml destilované vody odměrným válečkem, 3 kapky roztoku fenolftaleinu a tento roztok titrujte
odměrným roztokem hydroxidu sodného až do okamžiku, kdy bezbarvý titrovaný roztok trvale zrůžoví.

4)

Titraci proveďte třikrát a spočtěte průměrnou hodnotu spotřeby. Výsledky zapište do pracovního listu.

5)

Vypracujte úkoly v pracovním listu.
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Úloha 2

Reakce aniontů

20 bodů

Činidla, která poskytují různě zabarvené sraženiny nebo roztoky s několika kationty jsou nazývána skupinovými
činidly a mezi ně patří například roztoky uhličitanu sodného, hydrogenfosforečnanu sodného, octanu sodného
nebo síranu sodného. Jejich reakce s vybranými kationty lze ale také využít k rozlišení jednotlivých aniontů od
sebe. Toho využijeme v této úloze.
Pomůcky a chemikálie:
Na jedno stanoviště:
•
•
•
•

sada 15 zkumavek ve stojánku a jedna zkumavka s neznámým vzorkem
střička s destilovanou vodou
kartáček na mytí
lihový popisovač

Společné roztoky pro 2–4 soutěžící dle podmínek organizátora:
•
•
•

5% roztoky Na2CO3, Na2SO4, Na2HPO4, CH3COONa, Pb(NO3)2, MnSO4, FeCl3 v zásobních lahvičkách
ochranné brýle nebo štít
(latexové rukavice)

Vaším úkolem je zahrát si na chemické detektivy a popsat reakce výše uvedených činidel s kationty olovnatými,
manganatými a železitými.
Pracovní postup:
1)

Do zkumavky dejte asi 1 ml roztoku aniontu a po kapkách přidávejte příslušné činidlo.

2)

Na základě Vašich pozorování pak doplňte v pracovním listu tabulku, která Vám umožní jednoznačně určit
neznámý (nepopsaný) vzorek. Složení neznámého vzorku je shodné s jedním ze zadaných vzorků.

3)

Vypracujte úkoly v pracovním listu.
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PRACOVNÍ LIST

Úloha 1

40 BODŮ

Stanovení složení octa titrací hydroxidem sodným

20 bodů

Zadaný titr (přesná koncentrace) roztoku NaOH c = ………………………………………. mol dm−3
Navážka vzorku octa m = ………………………………………. g
1)

Zapište reakci kyseliny octové s hydroxidem sodným, uveďte produkty reakce a rovnici vyčíslete.
Rovnice:

body:

2)

Spočítejte průměrnou hodnotu spotřeby hydroxidu sodného.
Průměrná spotřeba:
Číslo stanovení

1.

2.

3.

Průměr:

Spotřeba hydroxidu sodného [ml]
body:

3)

Spočítejte molární koncentraci kyseliny octové v odměrné baňce vyjádřenou v mol dm−3.
Výpočet molární koncentrace kyseliny octové:

Roztok kyseliny octové v odměrné baňce má koncentraci……………………………………….………………………………………..
body:
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4)

Vyjádřete složení octa hmotnostním zlomkem vyjádřeným v hmotnostních procentech.
Pro výpočet použijte udanou navážku octa. Molární hmotnost kyseliny octové je M(CH3COOH) = 60,05 g mol−1.
Výpočet složení vzorku octa:

Hmotnostní zlomek kyseliny octové v octu je: …………………………………………………….
body:
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Úloha 2
1)

Reakce aniontů

20 bodů

Proveďte pro každý kation reakci se všemi činidly i s neznámým vzorkem a vyplňte do tabulky případné
změny v roztoku, jako jsou vznik sraženiny, barva roztoku nebo vzniklé sraženiny, změna barevného
odstínu atp.
Výsledková tabulka důkazových reakcí
Na2CO3

Na2SO4

Na2HPO4

CH3COONa

Neznámý vzorek

Pb2+

Mn2+

Fe3+

body:

2)

Neznámý vzorek obsahuje ……………………………..
body:

3)

Zapište a vyčíslete rovnice reakcí chloridu železitého (roztok železitého kationtu) s Na2CO3 a s Na2HPO4.
Rovnice:

body:
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