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Úvodní informace

Školní kolo ChO Kat. C 2018/2019: 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 7. 3. 2019 se zaregistrujte na webových stránkách ChO a přihlaste se na kategorii C Chemické olympiády.

2)

Jsem registrován na webových stránkách ChO:
https://olympiada.vscht.cz
Do 7. 3. 2019 se přihlaste na kategorii C 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 krajské komise
studenta v databázi „neuvidí“ a nebudou ho moci vybrat do krajského kola.
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Školní kolo ChO Kat. C 2018/2019: ÚVODNÍ INFORMACE
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve spolupráci s Českou společností chemickou
a Českou společností průmyslové chemie vyhlašují 55. ročník předmětové soutěže

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
2018/2019
kategorie C
pro žáky 1. a 2. ročníků čtyřletých gymnázií 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.
VŠCHT Praha nabízí účastníkům Národního kola ChO Aktivační stipendium. Toto stipendium pro studenty prvního ročníku v celkové
výši 30 000 Kč je podmíněno splněním studijních povinností. Stipendium pro nejúspěšnější řešitele nabízí také Nadační fond Emila
Votočka při Fakultě chemické technologie VŠCHT Praha. Úspěšní řešitelé Národního kola ChO přijatí ke studiu na této fakultě mohou
zažádat o stipendium pro první ročník studia. Nadační fond E. Votočka poskytne třem nejúspěšnějším účastníkům kategorie A resp.
nejlepšímu účastníkovi z kategorie E stipendium ve výši 10 000 Kč během 1. ročníku studia.1
Účastníci Národního kola Chemické olympiády kategorie A nebo E, kteří se zapíší do prvního ročníku chemických oborů na
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, obdrží při splnění studijních povinností umožňujících postup do druhého ročníku
mimořádné (tzv. motivační) stipendium ve výši 30 000 Kč.2

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.

1

Stipendium bude vypláceno ve dvou splátkách, po řádném ukončení 1. semestru 4 000 Kč, po ukončení 2. semestru 6 000 Kč. Výplata je
vázána na splnění všech studijních povinností. Celkem může nadační fond na stipendia rozdělit až 40 000 Kč v jednom roce.

2

Podrobnější informace o tomto stipendiu jsou uvedeny na webových stránkách fakulty http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agendabc-mgr/predpisy-a-poplatky/stipendia. Výplata stipendia je vázána na splnění studijních povinností umožňující postup do druhého ročníku.
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Školní kolo ChO Kat. C 2018/2019: ÚVODNÍ INFORMACE
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 pro kategorii C, 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 na školy 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, které bude zasláno na školu
(učitel či garant ŠK),

b)

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

c)

provést se soutěžícími rozbor chyb.

Harmonogram 55. ročníku ChO pro kategorii C
Teoretická a praktická část školního kola:

říjen 2018 – březen 2019

Přihlášení k řešení úloh ChO kat. C:

10. 9. 2018 – 7. 3. 2019

Kontrolní test školního kola:

8. 3. – 12. 3. 2019 (dle jarních prázdnin)

Zápis výsledků ŠK na web ChO:

8. 3. – 15. 3. 2019

Krajská komise je oprávněna na základě dosažených výsledků ve školním kole vybrat omezený počet soutěžících do
krajského kola ChO. Žáci postupující do krajského kola jsou kontaktováni krajskou komisí.
Krajská kola:

4. 4. 2019

Letní odborné soustředění:

červenec 2019, 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.
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Ústřední
komise
Chemické olympiády

55. ročník
2018/2019

ŠKOLNÍ KOLO
Kategorie C

ZADÁNÍ TEORETICKÉ ČÁSTI (60 BODŮ)

Školní kolo ChO Kat. C 2018/2019: ZADÁNÍ

Soutěžní číslo

ZADÁNÍ
Autoři

RNDr. Jan Havlík, Ph.D.
VŠCHT Praha
RNDr. Jan Břížďala
Gymnázium Třebíč
Ing. Jiří Kolář
VŠCHT Praha
Bc. Tomáš Neveselý
VŠCHT Praha

Recenze

RNDr. Karel Lichtenberg, CSc. (pedagogická recenze)
Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8)
RNDr. Jan Rohovec, Ph.D. (odborná recenze)
Geologický ústav AV ČR, v.v.i.

Klíčové pojmy k vyhledání: termochemie, entalpie, reakční teplo, tepelné zabarvení reakcí, termochemické
zákony, tepelná kapacita, katalyzátor, skupenské stavy, radioaktivita, druhy ionizujícího záření,
radionuklidy, jaderné reakce, rozpadové řady, poločas rozpadu, jaderné štěpení, relativní atomová
hmotnost, molární hmotnost, molární koncentrace, hmotnostní zlomek, ideální plyn, silné a slabé kyseliny a
báze, anorganická chemie uhlíku, dusíku, fosforu, síry a halogenů, běžné sloučeniny alkalických kovů, kovů
alkalických zemin, železa a manganu, redoxní reakce, výroba a příprava běžných anorganických kyselin,
struktura základních karboxylových kyselin, acidobazická titrace, acidobazický indikátor
Doporučená literatura:
1.
2.
3.

Jiří Vacík: Obecná chemie, PřF UK 2017, str. 27–31, 37–45, 131–135, 188–193.
Aleš Mareček, Jaroslav Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl, 3. opravené vydání 2005
Nakladatelství Olomouc, str. 11–13, 27–34, 52–67, 73–96, 110–124, 132–142, 151–157, 166–176, 179–204.
G. I. Brown: Úvod do anorganické chemie, SNTL/Alfa 1982, str. 56–60, 106–116, 166–178,
188–258.
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Školní kolo ChO Kat. C 2018/2019: ZADÁNÍ

Úloha 1

Soutěžní číslo

Sladká krev

7 bodů

V lidské krvi se nachází velké množství látek důležitých pro správnou funkci organismu. Jejich koncentrace
se často pohybuje v relativně úzkém rozmezí a případné výraznější vychýlení může mít i smrtelné následky.
Mezi často sledované parametry patří i množství rozpuštěné glukosy o sumárním vzorci C6H12O6. Její
optimální koncentrace v krvi je 5,5 mmol∙l−1.
1)

Jaká je hmotnost tohoto cukru rozpuštěného v krvi průměrného dospělého člověka (objem krve v
jeho těle je 5 litrů)?.

Po jídle může dosáhnout koncentrace glukosy v krvi i 10,0 mmol∙l−1.
2)

Jaká by byla délka hrany krychle (kostky) glukosy (ρ = 1,54 g∙cm−3), která by měla stejnou
hmotnost jako glukosa rozpuštěná v 5 litrech krve člověka s koncentrací glukosy 10,0 mmol∙l −1?

V případě některých chorob, jako je například cukrovka, přestanou být ledviny schopny glukosu při filtraci
resorbovat a část jí tak začne odcházet močí. Stav, kdy celkové látkové množství glukosy v moči sesbírané za
dobu 24 hodin je větší než 2,8 mmol, se označuje jako glykosurie.
3)

Pomocí výpočtu určete, zda sledovaný pacient, který odevzdal během celého dne 2,78 litru moči
obsahující 340 μg∙ml−1 glukosy, trpí glykosurií, či ne.
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Školní kolo ChO Kat. C 2018/2019: ZADÁNÍ

Úloha 2

Soutěžní číslo

K jádru věci

8 bodů

Prvek uran se v přírodě vyskytuje ve formě tří izotopů 238U 235U a 234U, přičemž všechny podléhají
samovolnému radioaktivnímu rozpadu. Nejhojněji zastoupený izotop 238U se samovolně rozkládá podle
následující rovnice:
238

U →𝐗+α

1)

Pomocí chemické značky a nukleonového čísla identifikujte neznámý nuklid X.

Radionuklid X dále podléhá sérii jaderných reakcí nazývaných rozpadová řada, jejichž výsledkem je vznik již
stálého izotopu olova 206Pb.
2)

Uveďte, kolik α a β částic při těchto rozpadech nuklidu X až na olovo celkem vznikne za
předpokladu, že všechny rozpady jsou pouze typu α a β. Oba výsledky stručně zdůvodněte. (Při
řešení vám pomůže nahlédnutí do periodické tabulky prvků.).

V rámci výzkumu této rozpadové řady se jaderní chemici rozhodli připravit radionuklid Y (poločas rozpadu
3,8 dne, α zářič) vznikající rozpadem 226Ra (poločas rozpadu 1600 let, α zářič).
Na papírový terčík nanesli roztok obsahující přečištěný 226Ra. Po jeho zaschnutí terčík přiložili na citlivý
detektor α záření, v pravidelných intervalech měřili, zda bude kvůli vznikajícímu radionuklidu Y radioaktivita
vzorku narůstat. V prvém experimentu terčík volně ležel na detektoru, avšak zřetelný nárůst aktivity nad
aktivitu matečného 226Ra nebyl zaznamenán. Ve druhém experimentu byl terčík ležící na detektoru překryt
plochou skleněné Petriho misky, která sama aktivitu nevykazuje. Ve druhém experimentu byl zaznamenán
zřetelný nárůst aktivity.
3)

Určete identitu neznámého radionuklidu Y a vysvětlete toto podivné chování.
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Úloha 3

Soutěžní číslo

Ivo a plyn

14 bodů

Malý Ivo se rozhodl pomoci rodičům s úklidem kuchyně a na pomoc si vzal přípravek obsahující chlornan
sodný a lahev kyseliny chlorovodíkové. Aby vytvořil dokonalý čistící přípravek, smíchal vše dohromady.
Vyděsil ho však žlutavý oblak dráždivého plynu stoupajícího z takto připravené směsi. Otevřel proto rychle
všechna okna a další pokusy o úklid raději přenechal jiným.
1)

Pomocí chemické rovnice popište, k jaké reakci došlo při smíchání chemikálií.

2)

Jaký objem neznámého plynu vznikl, smíchal-li Ivo jeden litr roztoku chlornanu sodného
(W = 5,1 %, ρ = 1,09 g∙cm−3) s dostatečným množstvím kyseliny chlorovodíkové, pokud budete
předpokládat, že 1 mol plynu zaujímá za daných podmínek objem 22,4 litru?

Ivova maminka má v kuchyni dva kocoury – Fritze a Habera.
3)

Byl by pro ně pobyt v kuchyni zamořené takovýmto množstvím plynu nebezpečný, pokud se u
nich příznaky otravy začnou projevovat v okamžiku, kdy jeho koncentrace ve vzduchu překročí
200 ppm? Objem vzduchu v kuchyni je 37,5 m3 a předpokládáme jeho dokonalé promíchávání.

4)

Pokud by k promíchání unikajícího plynu se vzduchem v kuchyni výrazněji nedocházelo, bylo by
pro kocoury bezpečnější útočiště na podlaze, nebo na skříni? Svou volbu zdůvodněte.

Stejný dráždivý plyn by se z kyseliny chlorovodíkové uvolnil, i pokud by do ní Ivo místo chlornanu nasypal
hypermangan z domácí lékárničky.
5)

Jaký je systematický název hypermanganu? Sestavte a vyčíslete rovnici reakce, ke které by došlo
smíšením těchto dvou látek, pokud víte, že se všechen mangan během reakce redukuje až na
Mn2+.

Jinou variantou přípravy téhož plynu je reakce kyseliny chlorovodíkové s burelem.
6)

Vyhledejte systematický název burelu a stejně jako v předchozí úloze sestavte a vyčíslete rovnici
reakce. I tentokrát bude jedním z produktů manganatá sůl.
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Úloha 4

Soutěžní číslo

Zhluboka dýchat

16 bodů
Welcome A
Hello B
The air, the air is everywhere
Breathe deep, while you sleep,
breathe deep

Uvedený úryvek písně pochází z divadelní verze slavného muzikálu z konce 60. let minulého století, který byl
o deset let později zfilmován nedávno zesnulým režisérem českého původu.
1)

Věděli byste český název tohoto muzikálu a jméno režiséra jeho filmového zpracování?

Štiplavý zápach látky A můžete v přírodě zaznamenat především v oblastech s aktivní vulkanickou činností.
Při bližším prozkoumání okolí jeho zdroje si můžete často také povšimnout žlutavého náletu krystalků látky
C, jejichž spálením můžeme sloučeninu A snadno připravit (reakce 1). Za zvýšeného tlaku a přítomnosti
katalyzátorů z řad oxidů kovů můžete sloučeninu A oxidovat až na oxid D (reakce 2). Jeho následným
opatrným rozpouštěním v nadbytku látky E získáte silnou kyselinu F (reakce 3).
Látka B se průmyslově vyrábí reakcí rozžhaveného koksu s látkou E za současného vzniku plynu G
(reakce 4). Směs látek B a E můžete v laboratoři připravit také tepelným rozkladem kyseliny mravenčí
(reakce 5). Velmi čistá látka E vzniká také spalováním plynu G, hořícího v přítomnosti kyslíku namodralým
plamenem o teplotě až 2800 °C (reakce 6).
2)

Napište název látek A až G a všechny uvedené reakce popište vyčíslenými chemickými rovnicemi.
(Pro účely této úlohy považujte koks za čistý uhlík.)

Přítomnost látek A a B ve vzduchu se negativně podepisuje na lidském zdraví.
3)

Pro každý z nich uveďte alespoň jeden jejich běžný zdroj a konkrétní příklad, jak nám tyto látky v
atmosféře škodí.
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Úloha 5

Soutěžní číslo

Matylda na cestách

15 bodů

Matylda je nadějná chemička a také nadšená turistka. Na svých cestách si však ráda dopřává teplé jídlo. Má
proto sadu dvou nádob z nerezové oceli, které do sebe skvěle zapadají. Ve vnější nádobě smísí pálené vápno
s vodou a do vnitřní nádoby vloží pokrm, který chce ohřát. Navíc, vnější nádobu umí dobře zaizolovat od
okolí.
1)

Napište a vyčíslete reakci, pomocí které chce Matylda ohřívat pokrm. Spočítejte reakční entalpii
(reakční teplo) této reakce. Bylo by teoreticky možné takto jídlo opravdu ohřát? Svou odpověď
stručně odůvodněte.
Potřebné údaje pro vaše výpočty:
ΔHsl, (H2O (l), 298 K) = −285,8 kJ·mol−1
ΔHsl, (CaO (s), 298 K) = −635,5 kJ·mol−1
ΔHsl, (Ca(OH2) (s), 298 K) = −986,6 kJ·mol−1

Matylda by si ráda ohřála vodu na instantní polévku. Ocelové misky ji moc nezatížily – jejich celková
hmotnost je 440 g. Obě mají kruhové dno, vnitřní průměr menší z nich je 10 cm. Pro nadšenou chemičku je
trocha páleného vápna v batohu naprostou samozřejmostí. Dokonce i objem vody potřebný k přípravě
polévky má Matylda v oku – menší misku naplní jako obvykle do výšky 6 cm a zahřívání může začít!
2)

Kolik gramů páleného vápna se musí smísit s ekvimolárním množstvím vody, aby se v Matyldině
improvizovaném vařiči ohřála voda z teploty 25 °C na 100 °C?
Předpokládejte, že veškeré pálené vápno zreaguje. Součástí soustavy je i směs páleného vápna a
vody (s počáteční teplotou 25°C), která se mění na hašené vápno. Při zjednodušeném výpočtu
tepla potřebného k zahřátí na 100°C předpokládejte, že se jedná o Ca(OH) 2. Hmotnost zbylého
vzduchu v nádobách, závislost slučovací entalpie na teplotě a ztráty tepla způsobené
odpařováním vody zanedbejte.
Potřebné údaje pro vaše výpočty:
ρ (H2O, 25 °C) = 997 kg∙m−3
cp (H2O) = 4183 J∙kg−1∙K−1
cp (ocel) = 460 J∙kg−1∙K−1
cp (Ca(OH)2) = 1181 J∙kg−1∙K−1

3)

Co by se stalo, kdyby si Matylda páleným vápnem omylem posypala ruce?
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Školní kolo ChO Kat. C 2018/2019: ZADÁNÍ

Soutěžní číslo

PRACOVNÍ LIST
Body celkem

PRACOVNÍ LIST
Úloha 1

Sladká krev

7 bodů

1)
Výpočet:

Hmotnost cukru: ......................................................... g

body:

2)
Výpočet:

Délka hrany krychle: ......................................................... cm

body:

3)
Výpočet:

Obsah glukosy v moči pacienta: ......................................................... mmol
Pacient trpí - netrpí glykosurií (nehodící se škrtněte).
12

body:
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Úloha 2

Soutěžní číslo

K jádru věci

8 bodů

1)
Radionuklid X:
body:
2)
Počet α částic:
Počet β částic:
Zdůvodnění:

body:
3)
Radionuklid Y:
Vysvětlení chování:

body:
13

Školní kolo ChO Kat. C 2018/2019: ZADÁNÍ

Úloha 3

Soutěžní číslo

Ivo a plyn

14 bodů

1)
Chemická rovnice:
body:
2)
Výpočet:

Objem vzniklého plynu: ......................................................... dm3

body:

3)
Výpočet:

Výsledná koncentrace plynu: ......................................................... ppm
Pobyt kocourů v zamořené kuchyni by pro ně byl - nebyl nebezpečný. (nehodící se škrtněte)
14

body:
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Soutěžní číslo

4)
Bezpečnější útočiště::
Zdůvodnění:

body:
5)
Systematický název hypermanganu:
Chemická rovnice:
body:
6)
Systematický název burelu:
Chemická rovnice:
body:

Úloha 4

Zhluboka dýchat

16 bodů

1)
Název muzikálu:
Jméno režiséra:
body:
2)
Látka A:

Látka B:
Látka C

Látka D:
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Soutěžní číslo

Látka E:

Látka F:
Látka G:

Reakce 1:
Reakce 2:

Reakce 3:
Reakce 4:

Reakce 5:
Reakce 6:
body:
3)
A – zdroj: ………………………………………………………………………………………………………….
A – škodlivost:

B – zdroj: ………………………………………………………………………………………………………….
B – škodlivost:

body:
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Úloha 5

Soutěžní číslo

Matylda na cestách

15 bodů

1)
Chemická rovnice:
Výpočet:

Je možné jídlo takto ohřát? ANO

NE (nehodící se škrtněte)

Odůvodnění:

body:
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Soutěžní číslo

2)
Výpočet:

Hmotnost páleného vápna: ………………………………… g
body:
3)
Důsledek posypání páleným vápnem:

body:
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I když ho miluješ,
vždy je co řešit.
KSICHT, to jsou netradiční chemické úlohy, výlety a soustředění
plné zajímavých exkurzí, přednášek i laboratoří a hlavně zábavy
a dobrodružství!

Jako úspěšný řešitel semináře
můžeš získat zajímavá stipendia
na PřF UK i VŠCHT
a také prominutí přijímacích
zkoušek na PřF UK!

Chceš si ušetřit
poštovní známky a stres?
Řešení přijímáme i
v elektronické podobě.

Tak neváhej a přihlas se na:

http://ksicht.natur.cuni.cz

