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KORCHEM  

26. ročník 

 

2018/2019 

1. kolo 

řešení 

              

                            

1. CHEMICKÉ ROVNICE 

 

a) neutralizace hydroxidu sodného kyselinou sírovou 

    2 NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2 H2O   

 

b) rozpouštění zinku v kyselině chlorovodíkové  

    Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2 

 

c) reakce mědi s koncentrovanou kyselinou dusičnou 

    3 Cu + 8 HNO3 → 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O   

 

d) redukce manganistanu draselného kyselinou šťavelovou v prostředí kyseliny sírové 

    2 KMnO4 + 5 C2H2O4 + 3 H2SO4  → 2 MnSO4 + K2SO4 + 10 CO2 + 4 H2O   

 

d) rozklad vápence kyselinou chlorovodíkovou      

     CaCO3 + 2 HCl → CaCl2 + CO2 + H2O                                     
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2. CHEMICKÉ PRVKY 

Název prvku Značka Pojmenováno po …. 

Gadolinium 64Gd Johan Gadolin (1760 – 1852), finský chemik, objevitel prvku yttrium 

Curium 96Cm Marie Curie Sklodowská (1867 – 1934), francouzská vědkyně 

polského původu, dvojnásobná nositelka Nobelovy ceny – za fyziku 

a chemii 

Einsteinium  99Es Albert Einstein (1879 – 1955), fyzik německého původu, autor teorie 

relativity, nositel Nobelovy ceny za vysvětlení fotoelektrického jevu 

Fermium 100Fm Enrico Fermi (1901 – 1954), italský fyzik, podílel se na vývoji 

atomové bomby, nositel Nobelovy ceny za práci v oblasti 

radioaktivity  

Mendelevium 101Md Dmitrij Ivanovič Mendělejev (1834 – 1907), ruský chemik, objevitel 

periodického zákona a autor první periodické tabulky 

Nobelium  102No Alfréd Bernhard Nobel (1833 – 1896), švédský chemik, vynálezce 

dynamitu 

Lawrencium  103Lr Ernest Orlando Lawrence (1901 – 1958), americký fyzik, nositel 

Nobelovy ceny za vynález urychlovače částic cyklotronu 

Rutherfordium 104Rf Ernest Rutherford (1871 – 1937), jaderný fyzik novozélandského 

původu, autor planetárního modelu atomu, nositel Nobelovy ceny za 

výzkum v oblasti radioaktivity 

Seaborgium 106Sg Glenn Theodore Seaborg (1912 – 1999), americký jaderný chemik, 

nositel Nobelovy ceny, objevitel několika transuranů 

Bohrium 107Bh Niels Bohr (1885 -1962), dánský fyzik, nositel Nobelovy ceny za 

výzkum struktury atomu 

Meitnerium 109Mt Lise Meitner (1878 – 1968), rakouská vědkyně v oblasti jaderné 

fyziky a radioaktivity 

Roentgenium 111Rg Wilhelm Conrad Rontgen (1845 – 1923), německý fyzik, nositel 

Nobelovy ceny a objevitel tzv. paprsků X (tj. rentgenového záření) 

Copernicium  112Cn Mikuláš Koperník (1473 – 1543), polský astronom a matematik, 

autor heliocentrické teorie 

Flerovium  114Fl Georgij Nikolajevič Fljorov (1913 – 1990), ruský jaderný fyzik, 

objevitel určitého druhu radioaktivní přeměny těžkých prvků 

Oganesson 

 
118Og  Jurij Colakovič Oganesjan (nar. 1933), ruský jaderný fyzik, 

výzkumník v oblasti supertěžkých prvků           
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  3. HLAVNĚ ZDRAVÍ! 

 

Léky, které působí proti virovým infekcím, se označují obecně jako antivirotika. Významný 

český biochemik (zesnulý v roce 2012), který se věnoval výzkumu léčiv proti virovým 

chorobám, zejména proti AIDS a žloutence, se jmenoval Antonín Holý.  

 

Virus, který způsobuje AIDS, se označuje jako HIV a přenáší se těmito (3) způsoby: 

nechráněným pohlavním stykem, krví, z matky na plod.  

Preparáty používané při bakteriálních infekcích, se obecně nazývají antibiotika. Nejstarším 

lékem tohoto typu je penicilin, který byl objeven Alexandrem Flemmingem v roce 1928.  Za 

tento objev získal v roce 1945 Nobelovu cenu.  

 

Antibiotika nelze využít při léčbě virových chorob, neboť působí proti buněčným organismům 

– bakteriím, prvokům, kvasinkám apod. a to tak, že rozrušují jejich buněčnou stěnu, tím 

zastavují jejich množení a usmrcují je. Viry nejsou buněčné struktury, buněčnou stěnu nemají. 
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4. TRADIČNÍ  FYZIKÁLNÍ OKÉNKO DLE MATUŠKY          

Majitelka perníkové chaloupky, Ing. Gertruda Ježibabová, Ph.D., se rozhodla své sídlo 

přestěhovat z údolí o nadmořské výšce 220 m n. m. na kopec o nadmořské výšce 420 m n. m., 

aby měla lepší výhled na nebohé děti špacírující po okolí. Z tohoto důvodu se rozhodla dočasně 

odložit konzumaci Jeníčka (45 kg) a Mařenky (35 kg) a využít je jako levnou pracovní sílu, ale 

místo perníku, aby si nezničila příbytek, jim nakoupila Nutellu.  

Kolik sklenic Nutelly (každá obsahuje 400 g) o využitelné energii 2227 kJ/100 g Nutelly je 

potřeba pro transport 1200 perníkových tvárnic (každá o rozměrech 30×20×15 cm, hustota 

perníku činí 380 kg m−3) na vrchol kopce? Jeníček unese 4 tvárnice a Mařenka 2 tvárnice.  

Řešení: Transport vyžaduje vykonání práce, která je daná jako celková změna potenciální 

energie tvárnic a Jeníčka s Mařenkou:  

𝑊 = Δ𝐸pot,tvárnice + Δ𝐸pot,J+M 

Celkem musí Jeníček s Mařenkou absolvovat Ncest = 200 a musí přenést Ntvárnic = 1200. Změna 

potenciální energie je ΔE = m∙g∙Δh, tedy vykonaná práce musí být: 

𝑊 = 𝑁tvárnic ⋅ 𝑚tvárnice ⋅ 𝑔 ⋅ Δℎ + 𝑁cest ⋅ (𝑚J + 𝑚M) ⋅ 𝑔 ⋅ Δℎ 

𝑊 = 𝑔 ⋅ Δℎ ⋅ (𝑁tvárnic ⋅ 𝜌tvárnice ⋅ 𝑉tvárnice + 𝑁cest ⋅ (𝑚J + 𝑚M)) 

Počet sklenic Nutelly pak získáme podělením potřebné práce a energie využitelné v jedné 

sklenici Nutelly (Eeff = 4∙2227 = 8908 kJ na jednu sklenici Nutelly).  

𝑁sklenic =
𝑊

𝐸eff
=

𝑔 ⋅ Δℎ ⋅ (𝑁tvárnic ⋅ 𝜌tvárnice ⋅ 𝑉tvárnice + 𝑁cest ⋅ (𝑚J + 𝑚M))

𝐸eff
 

𝑁sklenic

=
9,81 m s−2 ⋅ 200 m ⋅ (1200 ⋅ 380 kg m−3 ⋅ 0,3 m ⋅ 0,2 m ⋅ 0,15 m + 200 ⋅ (45 kg + 35 kg))

8908 ⋅ 103 J
 

𝑁sklenic = 4,43 ≈ 5 

Je potřeba 5 sklenic Nutelly. To je samozřejmě dosti podhodnocené číslo (je třeba započítat 

samotnou cestu po trajektorii, bazální metabolismus obou dětí apod.).  


